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RESUMO 

 

A dissertação, apresenta a investigação realizada a respeito da história de vida do Mestre de 

Capoeira, Polaco, José Roberto Rocha, discípulo do Mestre Paraná, Osvaldo Lisboa Dos Santos 

(in memória). O trabalho transita pelas narrativas do Mestre de onde emergem memórias, com 

as quais se estabelecem diálogos para pensar possibilidades e alternativas às predominâncias 

seculares epistêmicas e existenciais, derivadas da invasão colonial europeia nas américas. 

Entende-se a colonização como um projeto de morte e de esquecimentos que há mais de 500 

anos, repercute de maneira latente na estruturação da sociedade e nas formas de entender a 

Educação, o conhecimento e a vida, valendo-se da racialização dos corpos e do racismo como 

operadores chaves para exercer a dominação. Na convicção de que para os ataques do 

colonialismo há contra-ataques, que pelas brechas reinventam o viver, procura-se dialogar com 

alternativas que emergem a partir da Capoeira e das memórias do Mestre para perceber 

possibilidades de contestação ao projeto colonial. Pela opção e inspiração numa abordagem 

narrativa (auto)biográfica, o trabalho percorre não apenas a história de vida do Mestre Polaco, 

mas também do autor, num processo que se considera de formação e transformação constante, 

inacabado e em prol da busca de narrativas “miúdas” como possibilidades de pensar alternativas 

à hegemonia da pesquisa acadêmica, pautada pelos cânones eurocêntricos. Assim constrói-se 

um referencial teórico/metodológico que problematiza as continuidades do colonialismo, em 

diálogo com a temática do corpo, da raça/racismo, da educação, atravessadas pela Capoeira e 

tendo como protagonista da investigação o sujeito/ser. Com os pressupostos de, inacabamento, 

respeito e responsabilidade, a pesquisa expressa um diálogo entre narrativas, grandes, miúdas, 

biográficas e (auto)biográficas, tendo a Capoeira como guia e orientadora dessa conversa.  

 

Palavras-chaves: Capoeira; Narrativas (auto)biográficas; Mestre Polaco 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

La disertación, presenta la investigación realizada a respecto de la história de vida del Mestre 

de Capoeira, Polaco, José Roberto Rocha, dicípulo del Mestre Paraná, Osvaldo Lisboa Dos 

Santos (in memória). El trabajo transita por las narrativas del Mestre de donde emergen 

memorias, con  las cuales se establecen diálogos para pensar posibilidades y alternativas a las 

predominancias seculares epistémicas y existenciales, derivadas de la invasión colonial europea 

en las américas. Se entiende a la colonización como un proyecto de muerte y de olvido que hace 

más de 500 años, repercute de manera latente en la estructuración de la sociedad y en las formas 

de entender la Educación, el conocimiento y la vida. Con la convicción de que para cada ataque 

del colonialismo hay un contraataque, se pretende dialogar con alternativas que emergen a partir 

de la Capoeira y de las memorias del Mestre para percibir posibilidades de contestación al 

proyecto colonial. Por la opción e inspiración de una abordaje narrativa (auto)biográfica, el 

trabajo recorre no solo la historia de vida del Mestre Polaco, sino también a la del autor, en un 

proceso que se considera de formación y transformación constante. Un proceso inacabado y en 

pro de la búsqueda de narrativas “menudas” como posibilidades de pensar alternativas a la 

hegemonía de la investigación  académica, pautada por los cánones eurocéntricos. Así se 

construye un referencial teórico/metodológico que problematiza las continuidades del 

colonialismo, en diálogo con la temática del cuerpo, de la  raza/racismo, de la educación, 

atravesadas por la Capoeira y teniendo como protagonista de la investigación el sujeto/ser. 

Con  los presupuestos de inacabamiento, respeto y responsabilidad, la investigación expresa un 

diálogo entre narrativas, grandes, menudas, biográficas y (auto)biográficas, teniendo a la 

Capoeira como guía y orientadora de esta conversación.   

 

Palabras Claves: Capoeira; Narrativas (auto)biográficas; Mestre Polaco 
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ENTRE NARRATIVAS, GRANDES, MIÚDAS, BIOGRÁFICAS E (AUTO)BIOGRÁFICAS 

 

Corria o ano dois mil e dezessete, e quem vos fala começava a frequentar um âmbito 

acadêmico depois de quase cinco anos de ter pisado por última vez um destes. O lugar físico, 

era a faculdade de Educação Física da Universidade Federal Fluminense (UFF) e o curso que 

estava começando era o de Especialização em Educação Física Escolar. Em uma das primeiras 

aulas do curso, uma professora responsável por uma das disciplinas ofertadas, apresentava os 

conteúdos e o cronograma de trabalho que ela propunha e em certo momento, referindo-se as 

leituras que se realizariam e aos debates que poderiam surgir nas aulas, a mesma falou algo 

assim: “não é conversa de bar, para conversa de bar a gente depois sai daqui, vai na Cantareira, 

compra umas cervejas e faz conversa de bar, não tem problema”. 

Aquele episódio, como vocês notam, ficou guardado na minha memória. Algo naquela 

fala tinha me incomodado, mas na época não sabia bem o que era, pois se tratava de um 

momento de reinserção no âmbito acadêmico que era algo que vinha buscando havia um tempo, 

desde que tinha chegado ao Brasil (eu sou nascido em Córdoba, na Argentina), e tinha-me 

costado bastante trabalho encontrar os caminhos para aceder a este espaço. Acredito que certa 

romantização em relação à academia me atravessava naquele momento, e me fazia olhar esse 

espaço como fonte inquestionável de saberes. Porém, minhas vivencias me lembravam dos quão 

formadores foram outros espaços não acadêmicos para minha pessoa e que, se eu estava naquele 

dia, de novo num espaço formal de educação, muito eu devia aos aprendizados e às vivencias 

nos ambientes considerados não formais. Assim o “papo de bar” e muitas outras conversas 

mediadas por alguma birita ou não, se faziam presentes dotando de sentido e potencias 

pedagógicas ao meu entendimento. Afinal concordo com Simas (2019) quando diz que o boteco 

“É a Republica de fato dos homens comuns. ” (p.28) 

Depois de três anos, me encontro realizando e compartilhando um projeto de pesquisa, 

com um zelador da memória coletiva da Capoeira do Rio de Janeiro, o Mestre Polaco e, diga-

se de passo, todos os nossos encontros para a realização das entrevistas foram em algum bar, 

com algumas cervejas geladas amolecendo a língua e dando vida à garganta. O que este projeto 

traz como fruto de um Mestrado em Educação, é parte de academia sim, e também é parte do 

cotidiano, da vida e das relações que estabeleço nela com os outros, com a natureza e a cultura, 

emaranhando-se com a Capoeira e se encantando pelas memorias do Mestre. A conexão entre 

universos que parecem distantes ou que se encontram afastados por uma racionalidade cientifica 

moderna hegemônica, aqui se pretende revitalizada pela responsabilidade e o compromisso 
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ético, político e estético, que pode ser trabalhado a partir das possibilidades de uma perspectiva 

de cruzo, que nos convida a transgredir o cânone ocidental, sem nega-lo, mas cruzando-o a 

outras possibilidades, atravessando assim o debate epistemológico e provocando tensão sobre 

os entendimentos de justiças sociais e cognitivas (SIMAS e RUFINO 2018) 

Entre narrativas “grandes” e “miúdas”, refere-se à problematização das “grandes 

narrativas” das Nações - neste trabalho especificamente relativas ao Brasil – forjadas pela e 

para continuidade de um projeto colonizatório de morte, esquecimento e desvios existenciais. 

As “narrativas miúdas”, que assim denominamos pela inspiração suscitada pelo livro, Pedrinhas 

Miudinhas de Luiz Antônio Simas (2019), como se verá no capítulo II, se mostram alternativas 

para pensar possibilidades a partir das miudezas e das histórias das vidas, de pessoas comuns, 

que em nosso caso, se encarnam na grandeza da vida do Mestre de Capoeira Polaco. Já, sendo 

“miúdas”, as narrativas “biográficas” e “(auto)biográficas”, tem relação com o investimento 

teórico/metodológico construído ao longo do processo de pesquisa, que é nitidamente 

influenciado pelo campo da pesquisa narrativa (auto)biográfica, que se consagra no Brasil 

adotando o “auto” entre parêntesis, denotando assim a importância do eu durante a pesquisa e 

sua função formativa (PASSEGI E SOUZA 2017).  

Assim o trabalho se desenvolve numa roda de narrativas, onde poderão se perceber no 

jogo, narrativas (auto)biográficas de quem escreve e do Mestre Polaco, que narramos nossas 

vivencias, memorias e construímos a pesquisa em questão. Também são biográficas de acordo 

ao lugar de onde estas se olhem, então para mim e para o/a leitor/a, as narrativas do Mestre 

Polaco são tratadas como biográficas e também são biográficas as narrativas que emergem das 

narrativas (auto)biográficas do Mestre Polaco a respeito das histórias de vida do seu Mestre 

Paraná e sua companheira a Tia Maura. Aos que não podemos aceder em termos de narrativas 

(auto)biográficas por razões carnais, são ao Mestre Paraná e sua companheira Maura, pois já 

não estão neste plano, portanto não podem se (auto)narrar, assim temos, pela boca do Mestre 

Polaco, narrativas biográficas a respeito deles. Assim se desenvolve o texto que segue, em 

várias dimensões de narrativas, grandes, miúdas, biográficas e (auto)biográficas, disposto a 

pensar junto com Capoeira e cruzado por outras perspectivas, formas de educação, de viver e 

existir diferentes das oficializadas pelas logicas domesticadoras, homogeneizantes e de 

pretensão universal, derivadas do projeto colonial nas terras nomeadas pelos europeus de 

Américas.   
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INTRODUÇÃO 
 

Mãe-África engravidou em Angola 

Partiu de Luanda e de Benguela 

Chegou e pariu a Capoeira 

No chão do Brasil, verde-e-amarela 

É de Angola 

Camará, que me veio essa cantiga 

De Luanda 

É um jogo, é uma dança, é uma briga 

De Benguela 

No Quilombo da Serra da Barriga 

De Aruanda 

Capoeira chegou com a caravela 
 (Trecho da música “toque de benguela” de Paulo Cesar Pinheiro) 

A Capoeira, nascida da ânsia de liberdade dos diversos povos africanos escravizados e 

trazidos ao Brasil na época da colonização europeia nas terras depois nomeadas Américas, surge 

como invenção de mecanismos de resistência para responder às opressões da que eram vítimas 

milhões de homens e mulheres durante o perverso período da escravatura. Jogo, dança, briga, 

como coloca Paulo Cesar Pinheiro no trecho da sua música, acima citada, são algumas das 

características representativas desta diversa, plural e heterogênea invenção fruto da experiência 

da diáspora africana no Brasil, e que em nosso olhar não se limita apenas a esta tríade citada 

pelo artista. Chamo logo a atenção para o perigo que implicam as tentativas de classificar ou 

categorizar fenômenos da cultura popular, dada a complexidade e sofisticação que os 

caracterizam, podendo se correr o risco de delimitar ou encaixotar algo que pela sua própria 

essência e princípios foge e luta contra estes determinismos.  

Nota-se que no que tange a Capoeira, esta tentativa de categorizar vê-se muitas vezes 

refletida na pergunta, o que é a Capoeira? Por exemplo, no âmbito da produção historiográfica, 

no segundo livro de manuscritos do Mestre Pastinha, intitulado “Como eu penso” (2013) 

organizado por Fred Abreu e Greg Downey, o ultimo destes pesquisadores, comentando que os 

manuscritos incitam à reflexão e que, destacará alguns aspectos sobre a obra do Mestre, indaga 

e responde num momento do texto, ao começar um tópico, o seguinte: “O que é a Capoeira? 

Supõe-se que ‘todo profissional, um mestre, ou seja, um professor’ tem que saber defini-la para 

obter o reconhecimento popular”(p.26). Ao repassar pelas minhas memórias também me 

encontro com momentos de formação acadêmica onde ao fazer a tentativa de escrever a respeito 

de alguma experiência com Capoeira, foi me sugerido explicar, em algum momento da escrita, 

o que é a Capoeira?. Outros espaços como as atuais “redes sociais” (facebook, Instagram, etc.), 

apresentam não raramente, publicações de mestres ou praticantes que fazem parte de algum 



17 
 

entorno acadêmico, tentando responder a esta pergunta. As respostas, mormente derivam de um 

exercício intelectual baseado nos conhecimentos acadêmicos que o capoeirista ou o pesquisador 

possui, embasando a definição da Capoeira em argumentos fundamentalmente historiográficos. 

Neste sentido, não pretendemos limitar o desafio que tamanha pergunta pode suscitar, mas 

chamamos a atenção para os reducionismos es os perigos que esta tentativa possa acarretar 

quando se trata a mesma nos moldes da ciência hegemônica. Como diz Muniz Sodré, referência 

intelectual do Brasil, capoeira e discípulo do Mestre Bimba: 

 “As abordagens acadêmicas para os fenômenos culturais originários das 

classes subalternas se apoiam sempre numa dessas posições que, como todo 

empreendimento cientifico, se esforçam para aperfeiçoar sua racionalidade 

positiva, separando cada vez mais sujeito de objeto. […] O modelo –

cientifico- de explicação termina sendo mesmo uma das garantias de morte do 

objeto explicado” (1998, p.9)  

Por isto para encarar o desafio enquanto ao trabalho que se apresenta, recorre-se às 

colocações de alguns mestres que me parecem girar em torno do assunto. Ouvindo o Mestre 

Russo de Caxias, nota-se a consonância com o que planteia Sodré, o mesmo nós orienta dizendo 

que para ele “a Capoeira é algo que não se define, quando alguém tenta defini-la, acaba 

minimizando os valores que ela possui”. O Mestre Camisa por sua vez dirá que “a Capoeira é 

o que o momento determinar”. Já o guardião da vertente de Capoeira conhecida como Angola, 

o Mestre Pastinha, dizia “Capoeira é mandinga, é manha, é malicia, é tudo que a boca come”. 

Neste sentido, expressa o protagonista da nossa pesquisa, o Mestre Polaco: Ahhh... que 

saudades dos tempos em que a capoeira era só capoeira...mais nada...simples e naturalmente 

Capoeira... sem explicações, sem definições, sem teorias mirabolantes, sem historiadores de 

plantão ou pseudos "conhecedores da arte"... e não me venham dizer... "mas a capoeira 

evoluiu..." pois eu continuo preferindo aquela do fundo do quintal, dos becos e das vielas... 

mas a pura autentica e simples Capoeira. Estas são algumas das reflexões que podem se dizer 

filosóficas, verdadeiras perolas, praticadas nas dobras da linguagem e que refletem caminhos 

diversos para transitar pelos seus múltiplos entenderes (RUFINO 2017). São máximas, que 

Mestres de valiosa contribuição e trajetória na arte nos doam como provocações para pensa-la, 

pratica-la e é por esses caminhos que decido andar, caminhos curvilíneos, inacabados, 

indefinidos e repletos de possibilidades. 

Enquanto a sua trajetória, a capoeira vem marcada pela resistência à ordem social e 

política hegemônica imposta pelas elites brancas ao longo da história do Brasil. Sofre a prática 

da Capoeira, uma forte perseguição durante toda a época Imperial, passando a caracterizar-se 

como uma atividade ilegal pelo Decreto-Lei nº 487 do código penal de 1890 com a proclamação 
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da República e consegue sair desse lugar, quase meio século mais tarde, na época do Estado 

Novo de Getúlio Vargas na década de 1930. Assim, a prática se torna permitida, porém em 

locais fechados, o que supõe o controle por parte do Estado Nacional Brasileiro sobre a mesma, 

implicando “[...] sair dos espaços livres que eram as ruas, e submeter-se aos espaços 

predeterminados, com alvará e tudo que a disciplina requer como coisa legalizada e 

institucionalizada” (TAVARES 2012, p.126). 

Mesmo entrando num patamar de legalidade, não deixa de ser vista com desconfiança 

pelo imaginário social Brasileiro, nem de ser estigmatizada apesar de sua “libertação”. 

Paulatinamente e com passar dos anos, foi dialogando com diversas instituições do Estado 

brasileiro e se introduzindo em espaços educacionais formais como creches, escolas, 

universidades e se tornando um fenômeno cultural internacional, presente em mais de 150 

países de todos os continentes. É considerada grande difusora da língua portuguesa do Brasil 

no mundo, já que por onde for, seus golpes, cantigas e histórias, são apreendidos nesta língua, 

levando consigo parte da brasilidade1. Alguns dos seus elementos, como a roda de Capoeira e 

o oficio dos Mestres, foram declarados patrimônio imaterial do Brasil e da humanidade pelo 

IPHAN2 (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e pela UNESCO3 

respectivamente. Hoje a Capoeira, continua em transformação, resignificando suas práticas, 

histórias, suas lutas e espaços de ação, mobilizando saberes potentes para resistir aos legados 

coloniais. 

Entendo que estes saberes que a capoeira mobiliza, são guardados e transmitidos para 

as gerações, através da figura dos Mestres, como nos explica Abib (2004, p.66) 

Essa figura é fundamental no seio de uma cultura na qual a transmissão do 

saber passa pela via da oralidade, e por isso depende desses guardiões da 

memória coletiva para que esta seja preservada e oferecida às novas gerações. 

O mestre é aquele que é reconhecido por sua comunidade, como o detentor de 

um saber que encarna as lutas e sofrimentos, alegrias e celebrações, derrotas 

e vitórias, orgulho e heroísmo das gerações passadas, e tem a missão quase 

religiosa, de disponibilizar esse saber àqueles que a ele recorrem. O mestre 

corporifica assim, a ancestralidade e a história de seu povo e assume por essa 

razão, a função do poeta que através do seu canto, é capaz de restituir esse 

passado como força instauradora que irrompe para dignificar o presente, e 

                                                           
1 Com relação à brasilidade, no capitulo II abordamos-a como uma contraface do Brasil oficial, inspirados 

pelas leituras de Simas (2019, 2020). 
2 IPHAN. Roda de Capoeira é mais novo Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/66/> Acesso em 05 agosto 2019. 
3 UNESCO. Capoeira torna-se Patrimônio Imaterial da Humanidade. Disponível em: 

<http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-

view/news/Capoeira_becomes_intangible_cultural_heritage_of_humanity/>. Acesso em 05 agosto 2019. 
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conduzir a ação construtiva do futuro.  
 

Neste trabalho penso refletir com a Capoeira e com as narrativas biográficas de um 

Mestre com longa trajetória nesta arte, no Rio de Janeiro, o Mestre Polaco, discípulo do Mestre 

Paraná (In memória). Esta, que se pretende uma pesquisa acadêmica, situada no âmbito da 

Educação, nos conduz inexoravelmente a pensar navegações possíveis entres esferas que se 

consideram distantes pela razão ocidental, por exemplo os âmbitos ditos formais e não formais 

de Educação, entre a cultura popular, as invenções do povo e a academia. Embarcar neste 

desafio significa se aventurar à busca de uma irredutível questão complexa, que pretende 

invocar conceitos, abordagens teórico/metodológicos e operadores que possam dar conta de 

uma relação comprometida e respeitosa entre estes. Esta preocupação, já levantada por Abib 

(2004, p.3), pode ser resumida nitidamente nas suas palavras, ao expressar: 

[...]a necessidade de constituição de uma nova racionalidade que seja capaz 

de interpretar e validar os saberes ocultos e silenciados, presentes no universo 

da cultura popular, como forma de ampliação das possibilidades de um 

diálogo frutífero entre os saberes provenientes das várias tradições, presentes 

tanto no âmbito da academia quanto no da cultura popular, sem hierarquias e 

discriminações. 

Esta empreitada se impõe como guia do trabalho, o qual convida ao Mestre Polaco 

através de uma abordagem narrativa (auto)biográfica a contar a sua história de vida e pretende 

estabelecer um diálogo respeitoso para refletir a respeito de possibilidades que podem desafiar 

os cânones ocidentais eurocentrados de uma ciência moderna monológica (que unicamente 

conversa consigo mesma e sob as suas regras do jogo), homogeneizadora, de pretensão 

universal, produtos do projeto colonizatório empreendido pela empresa colonial europeia 

(CESÁIRE 1978) há mais de 500 anos nos lados de cá do mundo. Assim, estimulados por 

Catherine Walsh (2013) entendemos que o enlaçamento do pedagógico a uma atitude 

decolonial, nos convida a observar as estratégias, práticas e metodologias das lutas, 

insurgências e organização dos povos originários e dos/das africanos/as escravizados/as que 

serviram para resistir e subverter a dominação em terras batizadas pelos colonizadores com o 

nome de América, desta forma estes povos encontraram meios para seguir sendo, sentindo, 

fazendo, pesando e vivendo decolonialmente apesar do poder colonial. Entendemos que a 

Capoeira como invenção do povo negro no Brasil, expressa a ação decolonial, antes mesmo de 

o termo “decolonial” ser cunhado por algum autor, representando luta e resistência histórica e 

secular contra as colonialidades do ser (MIGNOLO 1995, MALDONADO TORRES 2007), do 

saber (LANDER 2000), do poder (QUIJANO 2000), e das cosmogonias (WALSH 2009), 
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trazendo consigo a sua memória coletiva e as práticas de transmissão dessa memória, produzida 

na diversidade étnica do povo negro escravizado e trazido ao Brasil no período da colonização.   

Neste sentido pego emprestada a ideia de Rufino (2017) que reflete o meu 

posicionamento na pesquisa e no mundo, que é a não redenção ao colonialismo e a reivindicação 

dos contra-ataques presentes desde o primeiro ato colonizatório, reconhecendo a ambiguidade 

e a complexidade do processo, como o faz o capoeira quando entoa o “sim sim sim oh não não 

não”4. Assim surge a primeiras pergunta que dá o pontapé inicial para começar os trabalhos e 

que possibilita a emergência de outras ao longo do processo da pesquisa: Como as narrativas 

(auto)biográficas do Mestre Polaco, que convidam a conhecer as suas memórias de vida e na 

Capoeira, nos provocam para pensar alternativas aos projetos coloniais de educação?  

Este questionamento, que abre os caminhos da pesquisa, tem sua elaboração 

influenciada por fatores subjetivos, políticos e éticos. A questão subjetiva se expressa pelas  

experiências de vida, pela formação como Professor de Educação Física, na cidade de Córdoba-

Argentina, tendo conhecido e iniciado a prática de capoeira nessa mesma cidade durante o 

cursado do Ensino Médio e decidido a viajar ao Brasil após a conclusão do curso superior, 

motivado pela vontade do aprofundamento na prática e estudo de Capoeira como da 

continuação da formação acadêmica. Um capítulo da dissertação está dedicado a um espaço 

para a escrita autobiográfica que pretende através de uma narrativa de si mesmo, mostrar o lugar 

a partir do qual se enuncia esta investigação e um pouco da história da vida de quem escreve, 

que vá ao encontro com o interesse pelo problema de pesquisa. A esta questão subjetiva soma-

se, o compromisso ético e político com a temática, que por um lado, nos adverte para a 

proximidade do autor com o objeto de estudo podendo representar riscos de análises 

essencialistas, mas por outro, concordando com o que apontam, entre outros, Abib (2004), 

Castro Gómez e Grosfoguel (2007), de que ciência,  conhecimento e pesquisador não são 

neutros, entendemos a  pesquisa como espaço para pensar possibilidades na Educação, 

assumindo um posicionamento nas disputas com as narrativas hegemônicas que tem excluído 

e silenciado historicamente os saberes das manifestações oriundas dos movimentos 

afrodiaspórico, indígenas, femininos, pobres. Assumimos este compromisso, reconhecendo a 

parcialidade da enunciação, pelo fato de eu ser um homem branco, falando a partir da 

branquitude e os privilégios que esse lugar me outorga. Assim a problematização e 

reconhecimento desses privilégios, me colocam num desafio para o qual creio necessário, 

                                                           
4 Cantiga frequentemente entoada nas rodas de Capoeira. 
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responsabilidade, respeito, trabalho, dedicação e rigorosidade na investigação. Assim o debate 

se situa e assume um compromisso em prol da superação das justiças sociais que como diz 

Santos (2007) não poderá existir, sem estar acompanhada de uma justiça cognitiva.  

A história de vida do Mestre resulta relevante, pela sua ampla trajetória no âmbito da 

capoeiragem do Rio de Janeiro, pela sua participação ativa na Capoeira da atualidade e pelas 

vastas vivencias e histórias que fazem parte dos acervos da sua memória. Ao conhecer 

pessoalmente o Mestre Polaco uns 7 anos atrás, deparamo-nos com uma pessoa extremamente 

amável e com uma virtuosidade para rememorar e narrar fatos vivenciados por ele, que por 

momentos pareciam tele transportar-nos ao local onde aconteceram na época que aconteceram, 

como o Mestre diz: Eu tenho uma memória muito boa, muito boa mesmo, para fatos muito 

antigos. Fatos muito recentes, as vezes eu me esqueço, eu tenho que esperar virar antigo para 

me lembrar. Isto se transforma numa característica relevante para o estudo das narrativas de 

história de vida e nos remete a uma frase do professor Everardo Paiva de Andrade, da Faculdade 

de Educação da UFF, quando disse sobre a importância de “encontrar bons narradores, que 

possam nos contar boas histórias”5onde a memória é o substrato para essas histórias. 

 José Roberto Gusmão Rocha, o Mestre Polaco, carioca, nascido em 1949, é discípulo 

de Capoeira do Mestre Paraná (In memória), um baiano que foi transcendente para 

ressurgimento da Capoeira do Rio De Janeiro nas décadas de 1950 e 1960, mobilizador de uma 

Capoeira transcendente, mas pouco lembrada e falada no imaginário da Capoeira. A capoeira 

do Mestre Paraná parece representar parte das histórias negligenciadas na produção 

historiográfica na área da Capoeira, excetuando alguns trabalhos recentes como o coordenado 

pelo pesquisador Mathias Rhorihng que se aproxima do assunto através de algumas publicações 

no site capoeirahistory.com ou a dissertação de Pinheiro (2011) que versa a respeito do 

Conjunto Folclórico São Bento Pequeno do Mestre Paraná, no mais, no mais, encontramos o 

nome do Mestre Paraná apenas citado em alguma linha de produções como a de Sodré (2008) 

ou de Passos Neto (2017). Se lembramos que a Capoeira do Rio de Janeiro foi abalada e quase 

extinta pela forte repressão sofrida na época da Primeira República, no pós-abolição, na figura 

do Mestre Polaco, podemos dizer que não estamos só perante a um bom narrador, mas ante um 

expressivo representante e guardião da Capoeira do Rio de Janeiro, um zelador da memória 

coletiva desta arte no Rio.  

                                                           
5 Anotações em sala de aula da disciplina “Memórias e Narrações em Educação” do Programa de Pós-graduação 

em Educação da Universidade Federal Fluminense, no dia 29/11/2019. 



22 
 

A pesquisa pretende explorar nas memórias do Mestre e na sua história de vida, as 

narrativas e experiências de sua trajetória por esta arte, suas vivencias, a sua atuação dentro do 

universo da Capoeira, e assim dialogar com outras formas de conhecer, de ensinar, de apreender 

e de viver, que representam alternativas às hegemonias epistêmicas e existenciais eurocentradas 

da modernidade. Entendemos que o registro da “bagagem” do Mestre, com os “achados” (fotos, 

matérias de jornais, carteirinhas de associações) que se encontraram no trajeto da pesquisa 

também salvaguardam e colocam no jogo da esfera da investigação acadêmica, memórias e 

narrativas relevantes para cultura popular em questão, que podem suscitar novas buscas e 

desafios de pesquisa. 

Os referencias teóricos que contribuem para pensar as problematizações são entendidos 

como “mais velhos”, aqueles que já caminharam muito antes de eu estar aqui e que pelas suas 

trajetórias mobilizam conhecimentos, vivências, estudos, pesquisas, que abrem os caminhos 

para novas possibilidades. Assim, pretendo uma aproximação às críticas ao colonialismo como 

ponto de partida, tentando compreender o papel do corpo e os fatores raça/racismo como 

elementos estruturantes do sistema de dominação colonial, me nutrindo das contribuições de 

Césaire, Fanon, Sodré, Tavares, Lélia Gonzalez, Simas e Rufino. Penso na problematização da 

continuidade do projeto colonial, nas formas das colonialidades, motivado pelas reflexões de 

integrantes do grupo modernidad/colonialidad, como Quijano, Mignolo, Grosfoguel, Castro-

Gomes, Walsh. A Capoeira emerge ao longo de todo o trabalho como um microcosmo, provido 

de uma infindável produção de saberes e contribuições próprias à sua existência. Autores que 

se dedicaram ao seu estudo me ajudam a dar o tom das discussões que no trabalho se abordam, 

me valendo assim dos trabalhos de Tavares, Sodré, Abib, Passos Neto, Rufino, como guias para 

encarar o desafio.      

Desta maneira o texto se organiza num primeiro capítulo, que contempla um espaço 

dedicado à escrita autobiográfica do autor, onde se pode percorrer um pouco da trajetória 

formativa de este, o qual entende esta formação como uma dinâmica heterogênea de relações, 

vivências, aprendizados, escolhas, formas de viver, que perpassa âmbitos considerados pela 

lógica oficial como formais e não formais, ao longo da sua vida. Este espaço de escrita, que 

podemos chamar de o memorial do autor, justifica a escolha do tema pesquisa, a preocupação 

e o interesse pela temática, ao mesmo tempo apresenta ao/à leitor/a o lugar desde onde o autor 

enuncia sua pesquisa, algo que considera necessário como afirmação política e ética. 



23 
 

O segundo capítulo se introduz na discussão da crítica ao colonialismo, reconhecendo 

as continuidades do projeto colonial e a produção de grandes narrativas como sustento dos 

Estados-Nações. Neste momento do texto pretende-se apresentar alguns mecanismos pelos 

quais tem se construído a memória nacional e o pensamento nacional, sistematizados pela elite 

branca brasileira. A Capoeira como emerge como alternativa com seus elementos discursivos e 

não discursivos, e se observa como uma invenção afro-diaspórica que tem incomodado 

historicamente o imaginário racializado da Nação brasileira. Aqui penso a força das “narrativas 

miúdas", narrativas (auto)biográficas,  em contrapartida das grandes narrativas hegemônicas, 

para contribuir com a busca de possibilidades de pensar outros caminhares, que transitem nos 

espaços vazios do projeto colonial, para elaborar outras possibilidades epistêmicas, 

educacionais e de vida. Proponho assim a reflexão para o trabalho, a partir da miudeza, o 

inacabamento e a beleza narrativa das histórias de vida, em um sentido invertido ou de pernas 

para o ar, em relação à grandeza e à mentira6 das narrativas oficiais. 

O terceiro capitulo mergulha de cheio nas narrativas biográficas do Mestre Polaco e é 

neste momento que recuperamos as memórias por ele trazidas para dialogamos com os temas 

que das próprias narrativas e desse mergulho emergem. O aspecto biográfico toma vida e se faz 

letra, pelas palavras do Mestre Polaco, que coloca suas memórias no jogo. Diversos diálogos 

são estabelecidos, com o máximo de respeito e responsabilidade pela figura do Mestre, guardião 

de parte da memória coletiva da Capoeira do Rio de Janeiro As possibilidades de diálogo 

estabelecido, surgem pelas narrativas do Mestre, que expressam um corpo, atravessado pela 

mandinga da Capoeira, há mais de 50 anos. 

É pelas narrativas do Mestre Polaco que emerge no quarto capitulo “O quintal do 

Paraná”. Este é o local onde um grupo de jovens aprendiam a Capoeira nas décadas de 1950 e 

1960 no Rio de Janeiro, no bairro de Bonsucesso. Pelas memórias do Mestre e documentos 

colhidos da mão dele e outras fontes, arriscamos alguns diálogos a respeito do “quintal do 

Paraná”, um espaço físico e simbólico de relevância para a Capoeira do Rio de Janeiro. O 

quintal, onde Osvaldo Lisboa dos Santos, o Mestre Paraná, ministrava as aulas de Capoeira, é 

entendido como um espaço educacional que apresenta vivências, sociabilidades, memórias, 

elementos pedagógicos, que nos parecem significativos para refletir acerca de alternativas aos 

projetos hegemônicos de educação e de entendimento da vida. Notamos que a educação no 

                                                           
6 Menção a Césaire (1978) que aponta que o projeto colonial é mentiroso.  
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quintal, dialoga com elementos das tradições afro-brasileiras que foram historicamente 

apagadas e excluídas pelas hegemonias epistemológicas. 

Por fim, à guisa de conclusão, trazemos as considerações sobre o processo da pesquisa, 

os questionamentos levantados ao longo dela e as possibilidades de desdobramentos que esta 

possa acarretar. Nos guiamos pela “caminhada” como uma forma de expressar não apenas o ato 

motor, mas os caminhos percorridos e o ato de se manter em movimento, numa atitude sensível 

aos aprendizados que desta possam emergir.  

 

QUESTÕES METODOLÓGICAS  

A escolha metodológica tem uma ênfase nas narrativas (auto)biográfica. Esta 

abordagem se mostra uma ferramenta útil para conversar com o tema e com o sujeito com o 

qual pesquisamos, por ser o Mestre, um ser social, com amplo envolvimento e trajetória no 

cotidiano da Capoeira e ao mesmo tempo singular, nas suas memórias, vivencias, experiências. 

Neste sentido, como já mencionamos anteriormente, a pesquisa transita numa intersecção entre 

o social e o individual. Como Delory-Momberg (2012, p.524) indica: 

O objeto da pesquisa biográfica é explorar os processos de gênese e devir dos 

indivíduos no seio do espaço social, de mostrar como eles dão forma a suas 

experiências, como fazem significar as situações e os acontecimentos de sua 

existência. E, conjuntamente, como os indivíduos -pelas linguagens culturais 

e sociais que atualizam nas operações de biografização- contribuem para dar 

existência, para reproduzir e produzir a realidade social (“linguagens” tem 

aqui um sentido muito amplo: códigos, repertórios, figuras de discurso; 

esquemas, scripts de ação, etc.) 

Entendemos as operações de biografização às quais a autora se refere como processos 

autoreferenciais, onde o sujeito no decorrer das entrevistas (na presente pesquisa as entrevistas 

são instrumentos privilegiados para estabelecer a relação investigativa com o Mestre), se revela 

para si e para os demais. Assim podemos falar também de uma pesquisa (auto)biográfica, onde 

a escrita de vida é feita pelo próprio entrevistado, em parceria com o pesquisador. Abrahão 

(2004) nos explica que neste tipo de pesquisa, a memória é o elemento chave e que mesmo 

utilizando diversas fontes (em nosso caso, também temos acesso aos arquivos do Mestre, 

através dele, onde encontramos fotos, carteiras de identidades de federações, diplomas e um 

acervo corpóreo ligado a capoeira, entre outras coisas) utiliza como primordial e por excelência, 

a rememoração:  

Esta é componente essencial na característica do(a) narrador(a) na 

construção/reconstrução de sua subjetividade. Esta também é componente 
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essencial com que o pesquisador trabalha para poder (re)construir elementos 

de analise que possam auxilia-lo na compreensão do seu objeto de estudo, ao 

tentar articular memória e conhecimento, procurando edificar uma 

“arqueologia da memória”. (ABRAHÃO, 2004, p.202, 203) 

Assim vamos mergulhar nas experiências do Mestre, com um olhar atento à sua 

memória singular, articulada à memória coletiva da Capoeira, da qual ele é parte constitutiva e 

constituinte. Um tipo de memória encontra-se em conexão com a outra como partes 

componentes da arquitetura de uma cultura popular que é a Capoeira, a qual está em permanente 

transformação. Assim vemos, como de certa forma as estruturas e a individualidade estão em 

permanente interação, se alimentando reciprocamente. 

Como explica Delory-Momberg (2012, p.526): 

O devir biográfico é sempre o produto de uma interação entre a ação dos 

indivíduos e o determinismo das estruturas. E a maneira como as pessoas dão 

conta (também a si próprias), pelo relato, dos caminhos e processos por meio 

dos quais se constituíram não pode deixar de recortar as estruturas sincrônicas 

e diacrônicas que modelam os percursos individuais. 

Pensamos neste devir biográfico, como possível chave de acesso as narrativas do Mestre 

e por estas, as suas memórias, entendendo ao narrador no sentido que lhe atribui Benjamin 

(1987), pensando-o como aquele que retira da experiência aquilo que ele conta e o incorpora à 

experiência dos outros, como uma forma artesanal de comunicação, onde se encontram marcas 

e vestígios daquele que narra. Como indica Abrahão (2004) essas narrativas são as que 

constituem as (auto)biografias e onde aparecem as histórias de vida, neste sentido ao trabalhar 

com subjetividades, não há pretensões de produzir generalizações, nem discursos essencialistas, 

mas de tentar compreender o que estamos estudando, o que pode, segundo a autora, gerar uma 

generalização analítica.  

Ao longo de todo o texto recorro ao cosmos da Capoeira como contribuição empírica, 

metodológica e de analise, valendo-me assim: das vivencias por nós realizadas ao longo da 

trajetória pela arte, das cantigas de domínio público ou de autores/as específicos/as, dos 

depoimentos dos velhos Mestres e de outras capoeiras obtidas através de diversas fontes 

(documentário, entrevistas etc.), também do repertorio corporal e simbólico que atravessa a 

arte. Outros elementos da cultura popular se fazem presentes para dialogar, pois mobilizam 

elementos que se relacionam de maneira intima com a Capoeira, como é o caso da literatura de 

cordel  
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As narrativas do Mestre Polaco, colhidas em entrevista, caderno de campo, publicações 

do Mestre nas redes sociais (em algumas das quais tem participação ativa e até um perfil 

exclusivo para divulgar informações sobre seu Mestre Paraná), serão apresentadas ao longo do 

texto, e estarão em itálico para diferenciá-las do resto do que foi escrito. As narrativas que 

emergem da pesquisa com o Mestre, são colocadas no texto na integra, sem edições e divididas 

por quem escreve, de acordo aos temas com os que dialoga e como organizou a proposta de 

dissertação. Neste sentido, atendo a demanda do Mestre Itapoan, grande pesquisador da 

Capoeira e Mestre de renome na arte, quando diz a respeito da pesquisa com Capoeira: “então, 

a gente precisa de ter a humildade de conversar com esses velhos mestres, sentir o que eles 

falam, o que eles viveram, certo? Botar a mão no chão, respeitar o chão como diria o outro (o 

Mestre faz alusão a Mestre Bimba, seu Mestre), certo? Isso é que a gente precisa fazer e daí, 

transcrever isso, passar isso para livro, para que futuras gerações entendam esse tipo de coisas. 

”7  

Por isto, as entrevistas realizadas ao Mestre, foram pensadas a partir da perspectiva de 

entrevistas de pesquisa biográfica que vão ao encontro desse “respeito pelo chão” e humildade 

para com a Capoeira e a figura do Mestre. Assim durante a entrevista o narratário (pesquisador) 

deve seguir ao narrador (Mestre), como nos explica Momberger (2012, p.527,528): 

Tudo muda quando o narratário (que não é mais um perguntador) tem o 

projeto de deixar expandir-se de maneira mais ampla e mais aberta possível o 

espaço de fala e das formas de existência do narrador, quando ele se coloca 

na posição de “seguir os atores”. A ordem canônica e quase ontológica da 

pergunta antecedente e da resposta consecutiva só pode ser, então, invertida. 

Em se tratando de seguir os atores, o narratário não pode mais anteceder o 

narrador, só pode correr atrás dele e tentar ficar o mais perto possível dele nas 

sinuosidades, nas bifurcações, nas rupturas dos seus caminhos e dos seus 

desvios, sem nunca ultrapassá-lo. Ao se manter até o fim esta posição (de 

epistemologia e de método), chega se a esta afirmação paradoxal: a questão 

do narratário só pode vir depois, seu questionamento só pode ser ulterior. 

(Grifos da autora) 

E foi nesta levada, seguindo a perspectiva que apresenta a autora, atrelada às peripécias 

da Capoeira e com as orientações sugeridas por Dinah, minha orientadora e parceira nesta 

travessia, que aconteceram os encontros com o Mestre Polaco. A primeira entrevista foi 

realizada num bar do bairro da Tijuca, depois do Batizado e troca de cordas organizado pelo 

Mestre Fuinha do grupo CANGI (Capoeira Nova Ginga), do qual o Mestre participou. Como 

ele é considerado um dos baluartes dessa associação, tem uma participação ativa em diversos 

                                                           
7 Fala do Mestre Itapoan (por mim transcrita) na mesa tematica de abertura do Premio Berimbau de 

Ouro, 25/02/2021. Disponivel em: https://www.youtube.com/watch?v=1aHAwjTAnlc 
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eventos do grupo. Nesta ocasião o Mestre estava com o tempo contado, pois estava com 

compromissos e devia cumprir horários, mesmo assim, depois de contar para ele a proposta de 

pesquisa e perguntar se o mesmo se dispunha a participar, ele disse que não teria problemas e 

que poderíamos conversar um pouco nesse mesmo dia para “abrir os trabalhos”. Na mesa do 

bar, depois de ter acabado o evento, obtive aproximadamente 25 minutos de gravação da fala 

do Mestre, ao qual foi sugerido que contasse um pouco da sua história. Neste dia o Mestre não 

podia beber, pois estava dirigindo e isso o deixou muito aflito. A entrevista fluiu livremente, 

com raras intervenções por parte do investigador e depois de acabada, continuamos 

conversando com ele e outros Mestres (sem gravar) no clima da Capoeira. Com o Mestre Polaco 

combinamos de continuarmos mais à frente. 

Depois de uns meses, realizamos o segundo encontro com o Mestre, desta vez num bar 

na Praia da Brisa, em Guaratiba, próximo do local onde o Mestre mora. Sabendo que nesta 

ocasião o Mestre não teria que dirigir, fui preparado e levei um agrado para o Mestre, uma 

“mineira” (desta forma o Mestre se refere à cachaça) pois sabia que ele gosta muito como ele 

mesmo diz. Entre cervejas, petiscos e a mineira, se desenvolveu a entrevista, que durou um 

pouco mais de 3 horas. Também foi realizada de uma forma livre, priorizando os interesses 

narrativos do Mestre, mas neste encontro, também já haviam alguns disparadores sobre 

assuntos, que surgiram a partir da primeira entrevista, acompanhando o que Momberger (2013) 

sugere, de seguir o narrador, acompanha-lo de perto e inverter a ordem de “pergunta 

antecedente e resposta consecutiva”. Assim através da metodologia, por força das escolhas, se 

evidenciou um aspecto simbólico da Capoeira, que é a caraterística de inverter a ordem imposta 

das coisas estabelecidas.  

Durante as entrevistas, tivemos alguns momentos onde, pela petição do Mestre, não 

gravamos. Estes momentos em Off, como o mesmo Mestre disse, se relacionavam a alguns 

fatos que ele não queria tornar público. Um detalhe que destacamos pela sua recorrência, é que 

o bar e as bebidas alcoólicas, frequentemente se fazem presentes no mundo da capoeira, em 

diferentes momentos. Vemos por exemplo em Passos Neto (2017), que os encontros do autor, 

Mestre Nestor Capoeira (Mestre de Capoeira, pesquisador e autor de vários livros sobre esta 

arte), com alguns dos velhos Mestres que ele teve a oportunidade de entrevistar, foram num bar 

ou na casa de algum deles com algumas “loiras geladas” (cervejas) de por meio. Ele descreve 

também, como seria um contexto potente para colher dados para sua pesquisa, como vemos a 

seguir: “A situação ideal para a colheita de dados era encontrar três ou quatro destes mestres 
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numa mesa de bar: após algumas horas e muitas cervejas e cachaça, as divergências entre eles 

produziam valioso material de campo. ” (PASSOS NETO, ibidem, p.304) 

 Como coloca o Mestre Luiz Renato Vieira (1995, p.101) se referindo à Capoeira de 

Salvador da Bahia na primeira metade do século XX:  

Mesmo havendo os pontos tradicionais de reunião dos capoeiristas, 

principalmente nos domingos à tarde, qualquer ocasião em que os capoeiristas 

se encontrassem era propicia à realização de rodas. Portanto os bares, as 

praças, os mercados e as feiras frequentemente eram palco de rodas 

inesperadas. Principalmente nas situações em que estivesse presente a bebida 

alcoólica. 

Imediatamente, Vieira cita ao Mestre Gigante, quem afirmava que “Não armava roda 

de capoeira no açougue, não armava roda de capoeira na padaria, só armava na frente do 

boteco. O capoeirista sempre gostou de uma pinga” (VIEIRA, ibidem, p.102). 

Neste sentido, quero registrar, que durante a pesquisa em questão, não foi diferente. 

Notamos que a aproximação da capoeira ao mundo da rua ou da boemia, evidencia espaços não 

formais como os bares por exemplo, como lugares de potencial conhecimento e aprendizado, 

lugares educacionais. Os encontros com o Mestre, foram em bares e o segundo destes mediado 

por cervejas e cachaças, fato que não deslegitima a pesquisa, mas pelo contrário, amoleceram 

a língua e abriram portas, para acessar a outros espaços de memória.  

Meses mais tarde, chegaria a pandemia do Covid-19, por volta de março de 2020 

tomava-se conhecimento dos primeiros casos no Brasil e isto traria outros desdobramentos. A 

comunicação com o Mestre, via meios digitais de comunicação se intensificou e mediado pelas 

conversas sobre as preocupações com a saúde de cada um e das respectivas famílias e amigos, 

aumentamos a troca de figurinhas em relação à pesquisa. Assim fomos conversando, não 

presencialmente, e intercambiando achados e materiais que foram aparecendo, 

fundamentalmente a respeito do Mestre Paraná. Esta troca, significou para mim uma honra e a 

possibilidade de aproximação ao Mestre Polaco, a partir de outro lugar.    

A metodologia, foi assim sendo construída, debatida, compartilhada e reconstruída ao 

longo do trabalho, com colegas do grupo de orientação e com a própria orientadora, 

constituindo-se em uma metodologia em movimento, que não teve pretensão de erigir-se como 

um pressuposto fixo, ao qual seguir à risca. Quiçá haja um resquício da influência que a 

Educação Física e nossas histórias de vida exercem em nosso grupo de orientação, que nos leva 

a pensar em termos de não estaticidade, mas sim de um constante movimentar, de jogo e 
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brincadeira, que se evidencia em nossas reuniões. Também a própria natureza do trabalho não 

dialoga com a fixação ou enquadramento em uma determinada forma de fazer pesquisa e as 

opções teóricas/metodológicas que se fazem presentes no trabalho, evidenciam uma busca em 

prol de novas formas de pensar a investigação.  

A pesquisa com um Mestre de Capoeira, se mostra novidade na área da denominada 

pesquisa narrativa (auto)biográfica no Brasil, que no seu processo de configuração desde 1990 

tem se orientado a conversar mais com a temática da formação de professores (PASSEGI e 

SOUZA 2017). Dito isto, destaco que tentei praticar algumas audácias metodológicas, valendo-

me das importantes contribuições dessa área, mas tentando tecer uma renda com outros 

referenciais, como os que emergem da própria vivencia com a Capoeira, que me provocam a 

pensar a pesquisa, além dos limites estipulados pela ciência moderna ocidental eurocentrada.   
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CAPÍTULO 1 – CAMINANTE NO HAY CAMINO, SE HACE CAMINO AL ANDAR8. 
 

Há muito tempo que eu saí de casa 

Há muito tempo que eu caí na estrada 

Há muito tempo que eu estou na vida 

Foi assim que eu quis, e assim eu sou feliz 

Principalmente por poder voltar 

A todos os lugares onde já cheguei 

Pois lá deixei um prato de comida 

Um abraço amigo, um canto pra dormir e sonhar 

E aprendi que se depende sempre 

De tanta, muita, diferente gente 

Toda pessoa sempre é as marcas 

Das lições diárias de outras tantas pessoas 

E é tão bonito quando a gente entende 

Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá 

E é tão bonito quando a gente sente 

Que nunca está sozinho por mais que pense estar 

É tão bonito quando a gente pisa firme 

Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos 

É tão bonito quando a gente vai à vida 

Nos caminhos onde bate, bem mais forte o coração 

Gonzaguinha – Caminhos do coração 

Este trabalho de pesquisa se vale de narrativas biográficas como ferramentas e materiais 

para pensar e construir a investigação. Neste primeiro momento, há um movimento 

(auto)biográfico do autor da mesma e a metodologia atravessa a vida de este, num processo de 

formação ou quiçá deformação, que o convida a rememorar suas experiências de vida, e o 

ajudam a refletir sobre o lugar a partir do qual se posiciona como pesquisador no momento da 

realização desta investigação. Afirma-se assim um posicionamento, ético e político na trajetória 

da construção de uma dissertação de mestrado no programa de Pós-graduação em Educação da 

UFF, mas também no emaranhado das relações sociais das quais é componente. Ao mesmo 

tempo o tecido (auto)biográfico que neste capitulo se elabora, tenta mostrar de forma singela 

os caminhos que foram se fazendo ao andar, deixando transparecer como estes conduziram ao 

desenvolvimento da pesquisa em questão.  

Nas seguintes linhas o leitor e a leitora vão embarcar numa viagem pela memória do 

autor, que explora a sua trajetória de vida e os momentos que ele identifica como significativos 

                                                           
8 Trecho da Musica Cantares de Joan Manoel Serrat. 
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para a sua formação e transformação humana. O desafio que o autor se propõe é percorrer, 

recuperar e decifrar traços do que ele vai chamar, a sua trilha epistemológica, entendida como 

o caminho andado na construção da sua subjetividade ao longo dos 33 anos de vida e como 

produto de inúmeros momentos, experiências, relacionamentos, reflexões, vivenciadas em 

diversos âmbitos do viver. Essa trilha, impregnada de processos de formação, vai se 

inscrevendo e desenhando no corpo do autor ao longo da sua vida, modificando-o, 

transformando-o, ou como diz a música de Raul Seixas, fazendo dele uma metamorfose 

ambulante. O texto da dissertação será narrado em primeira pessoa, assumindo o enunciado e 

expressando nessa primeira pessoa, todas as pessoas que fazem e fizeram parte dos processos 

formativos que me tornaram o que eu sou até hoje. Ou seja, uma primeira pessoa, cheia de 

pessoas, de afetos, de vivencias, de movimento… cheia de vida. 

 

1.1- O PROVÉRBIO  

Aos 16 anos de vida, aproximadamente, guardei na minha memória, e desde então trago 

comigo, como parte da minha filosofia de vida e como motivo de autorreflexão constante, um 

proverbio chinês, transmitido por um professor do ensino secundário (no Brasil seria o 

correspondente ao segundo segmento do ensino fundamental e ensino médio) o “Pichi 

Passerini”, lembro-me nitidamente, ele disse assim: “De todas as coisas que o ser-humano tenta 

conhecer, o último que conhece é a si mesmo”. O Pichi (apelido daquele professor), ministrava 

naquela época, ano 2004 se não me engano, as disciplinas de Literatura e História da Cultura, 

na “Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano”, na qual eu transitei 8 anos da minha vida 

para o cursado da educação secundária, em Córdoba, Argentina.  

O provérbio, que o sabido professor compartilhou sempre representou para mim uma 

força de provocação e de autoconhecimento que me chama a atenção desde que o conheço. Em 

muitos momentos teve que me deter para lembrar e repeti-lo em voz alta, “de todas as coisas 

que o ser-humano tenta conhecer, o ultimo que conhece é a sim mesmo” e cada vez que isto 

acontece, não sei se me conheço mais ou menos. A preocupação pelo conhecer e pelo 

conhecimento pode ser enganosa, ambiciosa e ter suas armadilhas, acredito que o proverbio 

possa estar dando pistas neste sentido. Mas, o que há de provocador e pedagógico nele, é o 

desafio de conhecer a si próprio, de priorizar o conhecimento sobre si antes do que tudo o que 

tentamos conhecer. A pergunta nasce organicamente: Quanto você conhece a si mesmo/a? Ou 
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melhor: você conhece a si mesmo/a? Ainda mais especifica: De todas as coisas que você 

conhece, você conhece mais elas ou a si mesmo/a?  

Creio que o provérbio convida a um trabalho continuo, inacabável, subjetivo e com uma 

quantidade de formas de acontecer como estrelas há no céu. Cabe a cada um a resposta ao: 

Como fazê-lo? Conhecer a si mesmo parece tarefa para toda a vida e talvez esse seja o tempo 

que nos é presenteado para tal empreendimento, uma vida.  

Neste momento, a minha aproximação com a metodologia desta pesquisa, vai ao 

encontro do proverbio e com ele dialoga de maneira muito significativa. Ao narrar e recordar, 

me reconheço e as minhas relações, experiências e vivencias são relidas e ressignificadas, de 

esta forma me reencontro e me relaciono, comigo, com os/as que já se foram, com os que ainda 

estão e assim reexisto. Assim a máxima Freireana toma vida neste trabalho, diz o educador 

“ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo” (FREIRE 1987 p.44)  

 

1.2- EL BARRIO DE ARGUELLO 

Meu nome é Cristóbal Juliá, nasci no dia 10 de setembro ano 1987, na cidade de 

Córdoba, Argentina, onde morei com meus pais até os 21 anos de idade, no bairro de Argüello, 

na Zona Norte da cidade. No momento do meu nascimento, meu pai e minha mãe já tinham 

comprado um terreno no bairro e com muita perseverança conseguiram construir uma pequena 

suíte, na época, a única casa do quarteirão e uma das poucas dessa área. O bairro, fica próximo 

à região serrana, na periferia da cidade, hoje não tem um terreno vazio no bairro todo, ao longo 

de quase 30 anos, a cidade cresceu enormemente, tomando conta dos bairros periféricos. 

 Na minha infância, cresci brincando na rua, no quintal de casa, e nos terrenos baldios 

do bairro. Prioritariamente as atividades corporais eram as de minha preferência, futebol, 

confecção de choças (casinhas de madeira, galhos de arvore e afins), fazer mini churrascos, 

brincar de carpintaria com as ferramentas do meu pai, bolinha de gude, construção de circuitos 

para as competições de bicicleta, guerra de balões de água no carnaval, “lutinhas”, confecção 

de túneis, pontes, cidades para os bonecos de ação, invenção de tramas para as brincadeiras 

com tais bonecos, fantasiar-se, trepar árvores, fazer casas nas árvores, fazer cambalhotas, 

estrelinhas, bananeiras na grama, arremesso de pedras, o “viejito” (nome que em Córdoba se 

dá ao pique e pega), as “escondidas” (nome que em Córdoba se dá ao pique- esconde), entre 
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outras, foram algumas das tantas brincadeiras que recordo terem acontecido, num bairro 

privilegiado pela natureza, pelo espaços verdes  e pelo seu “progresso” tardio em relação aos 

bairros mais próximos ao centro da cidade.  

Me recordo perfeitamente de uma tarde, enquanto brincávamos de bonecos com um 

primo, fazíamos túneis, casas, pontes, um verdadeiro mini povoado, para os protagonistas 

(bonecos de ação), eu pensava: “não quero crescer mais, não quero que isto se acabe, quero ser 

criança e poder brincar assim minha vida toda”. Tinha aproximadamente 6 ou 7 anos de idade. 

Infelizmente, horas após, minha tia veio pegar meu primo e eu devia de ter que tomar banho, 

dormir ou jantar e esse momento acabou e com ele aquele povoado para os bonecos. Mas, dias 

depois, meu primo, ou outro amigo, voltava e tudo recomeçava com a mesma satisfação, refazer 

os túneis, as pontes, as casas, etc. Pensando sobre isto, creio que nosso maior prazer, ou pelo 

menos o meu, era alheio aos bonecos em si, pois quase nunca chegava o momento de brincar 

de fato com estes, antes se acabava o tempo, e a brincadeira ficava, a maioria das vezes, em 

criar a trama e a escenografía. Esse gosto por construir, criar, brincar e me movimentar se 

mantem até os dias de hoje. É uma forma de reinventar o mundo. 

 

1.3- DAS EDUCAÇÕES FORMAIS E SUAS PERIPÉCIAS 

 

A minha trajetória pela educação obrigatória da República Argentina foi toda em escolas 

públicas. O jardim de infantes (pré-escolar no Brasil) e a primaria (primeiro segmento do ensino 

fundamental no Brasil) foram cursados, na escola Ricardo Palma, que fica próxima da casa dos 

meus avós e a uns 10 minutos de ônibus, da casa do meus pais, no bairro do lado de onde eu 

morava. Tenho lembranças fieis daquela época, muito saudável e de muita brincadeira, pois 

quando saíamos da escola, não poucas vezes ficava na casa da minha vó, passando a tarde toda 

com meus primos. Jogamos muita bola na praça do bairro. 

 Um fato na escola, que lembro bem, e só agora vem a fazer sentido é a interpretação do 

papel do Libertador San Martín em um dos atos que se realizavam por dias pátrios. Lembro a 

cena, que muito ensaiamos, em que Cabral (interpretado por um amigo), soldado heroico, 

salvava San Martín de ser morto, sacrificando sua vida durante o confronto. A escola não me 

ensinou muito sobre San Martín, tenho vagas lembranças sobre ele em disciplinas como história 

por exemplo, há alguns anos que eu fui conhecendo melhor das façanhas do libertador e hoje 

faz sentido para a minha forma de pensar, a interpretação daquele papel. Ai de mim se houvesse 
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tido de interpretar Sarmiento ou Roca, ninguém merece, creio que naquela escola ninguém teve 

que passar por tremenda aberração. Fico pensando a influência na formação e na subjetividade 

de uma criança, isto da interpretação de “heróis” nacionais ou de outros personagens da história, 

no meu caso, antes de San Martin, na creche, eu já tinha interpretado o “negro vendedor de 

pasteizinhos” num ato da creche, por motivo do 25 de maio dia de lá pátria, tendo que pintar 

meu rosto com rolha queimada, isto está presente vagamente na minha memória, pois tinha uns 

3 ou 4 anos, mas até hoje ainda desperta questionamentos em mim e sobre o racismo Argentino, 

que pelo fato de não se reconhecer em nenhum espaço da nação como estruturante da sociedade 

argentina, goza de uma grande sofisticação que o torna extremamente eficaz para seus fins, 

criando no imaginário a ideia de que na Argentina não há negros, ou que os argentinos teriam 

descendido exclusivamente dos europeus que vieram em barcos9. Nancy Ocoró (2011) com sua 

tese, “Afroargentinidad y memória histórica: lá negritud em los actos escolares del 25 de mayo” 

aborda esta problemática em profundidade, mostrando como o negro foi invisibilizado e 

expulsado do imaginário da Nação por diversos dispositivos.   

O tempo foi passando, e com 11 ou 12 anos de idade, me preparei com ajuda de uma 

professora particular e a minha vó, para o vestibular da Escuela Superior de Comercio Manuel 

Belgrano para cursar o secundário (correspondente ao segundo segmento do ensino 

fundamental e ensino médio) e fui bem-sucedido. Esta escola pertence à Universidad Nacional 

de Córdoba, fica no centro da cidade e na época em que eu estudei, ela tinha um trajeto 

formativo de um ano a mais do que o resto das escolas do país, para finalizar o secundário. Foi 

uma verdadeira luta com a minha mãe (ex-aluna da escola e depois inspetora de alunos da 

mesma) para me convencer de encarar este vestibular, pois eu não estava muito convencido. 

Nesta escola eu teria que passar 8 horas dentro dela todos os dias (horário integral) e ainda tinha 

mais “aquele” ano para poder concluir, então como criança que era, não estava muito decidido. 

A minha mãe, sabendo dos meus gostos, me persuadiu pelo lado das atividades físicas e os 

esportes, a escola possui, quadras de futebol, basquete, handball, vôlei, pista de atletismo, 

piscina, elementos para prática de ginástica, e ainda tinha 3 tempos de educação física por 

semana, durante os 4 primeiros anos e depois 2 tempos nos seguintes 3, a jornada escolar se 

reduzia a metade no último ano e neste não tínhamos esta disciplina. Para além disso, todos os 

anos, com a participação de todas as turmas (cada ano tinha 8 turmas) da escola, aconteciam as 

olimpíadas, uma semana inteira de competições desportivas onde os e as estudantes, que 

                                                           
9 Menção ao dito pelo Presidente de Argentina Alberto Fernandez na data 09/06/2021 em evento com 

o primeiro-ministro da Espanha Pedro Sánchez. 
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somavam uma população de 2000 aproximadamente, ocupavam todos os espaços da escola 

praticando esportes e confraternizando com todo o coletivo da instituição. Realmente isso 

puxou muito para eu encarar aquele exame de ingresso, tinha muita afinidade pelo movimento, 

creio que já vinha cultivando isso desde pequeno, como se pode notar no que falei 

anteriormente.  

Uma vez iniciado o cursado na escola Manuel Belgrano, minha vida mudou, tinha que 

me deslocar quase 50 minutos desde o bairro até a escola todos os dias, minha presença no 

bairro foi diminuindo e novas amizades foram se forjando. Agora ficava menos tempo com os 

primos, com os amigos do bairro, em compensação passava quase o dia todo na escola e acabei 

tendo um sentido de pertença com o bairro onde ficava a escola também, sentia que era também 

meu bairro. Fiz grandes amizades que levo até os dias atuais e vivi experiências transcendentes 

que tem relação direta com a minha escolha de estudar o professorado de Educação Física 

posteriormente.  

Uma destas experiências, que merece destaque é o Grupo Juvenil, um espaço que 

considerávamos mágico, organizado e coordenado pelos estudantes. Ocupávamos a escola 

todos os sábados e fazíamos saídas e acampamentos pelo menos duas vezes ao ano. O Grupo 

Juvenil se dividia em três grandes grupos, segundo o ano de escolaridade dos participantes: 

grupo de primeiro; grupo de segundo e terceiro; grupo de quarto e quinto. Os estudantes de 

quinto, sexto, sétimo e oitavo eram os responsáveis por organizarem os grupos e para isto havia 

eleições dos coordenadores (normalmente duplas) de cada grupo, cada ano. Assim durante a 

semana se designavam os “chefes”, apelido que se dava aos que liderariam os subgrupos de 

jovens durante as atividades e os “zero à esquerda”, apelido que em forma de piada, se dava 

aos que iriam organizar jogos, comidas, peças teatrais e tudo que fosse logística dos encontros 

dos sábados. Nos encontros os “chefes” preparavam algum texto para conversar e debater em 

roda com os jovens, se escolhia nome para os subgrupos que se formavam e depois disto todos 

iam num horário marcado para participar das atividades organizadas pelo “zero à esquerda” que 

se conformava como mais um subgrupo.  

As saídas e acampamentos eram um exemplo admirável de organização, o grupo todo 

corria atrás das exigências e logística que entre outras eram, juntar a grana para alugar o local 

do acampamento e pagar o transporte e comida, ter adultos responsáveis para acompanhar o 

grupo, conseguir por meio de bilhete autorização dos pais de todos os participantes, comprar 

lembranças, tingir camisas para cada grupo, redigir os bilhetes com os itens necessários para a 

saída, se criavam, copiavam e adaptavam infinidades de brincadeiras, contos, peças teatrais,  
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atividades noturnas, dinâmicas de conversa para compor o cronograma de atividades. Hoje 

reflito sobre como isto me ensino, como me ajudo a entender e reconhecer meu gosto pelo jogo, 

pelo encontro pedagógico, pela construção em grupo, pela pesquisa do movimento e do corpo, 

creio que o grupo juvenil foi um grande mestre na minha juventude/adolescência.   

Vem à minha memória, outros momentos formativos e influentes vivenciados neste 

período de frequência na escola Manuel Belgrano, que foi dos 11 anos até os 18. Dois 

professores desta instituição foram incisivos com suas aulas e suas palavras. Um deles, o 

“Pichi” nomeado no começo deste escrito, me fez entender que é possível outra Educação. Ele 

é um homem, cadeirante, que ficou nessa situação desde novo por causa da poliomielite. As 

suas aulas aconteciam numa sala, próxima ao ingresso da escola, que estava separada por uma 

larga parede de pedras e o “Pichi” abandonava sincera e completamente os conteúdos prescritos 

pelo currículo da escola e dizia “da parede pra cá é a minha aula, da parede pra lá é o que a 

escola quer” e assim abordava temáticas diferenciadas das do resto do corpo docente da escola, 

entre algumas que lembro, estudamos sobre hipnose, o homem massa, os fenômenos de 

massificação no mundo, o budismo, meditação, ressurreição, o bom viver, a depressão, suicídio, 

o contato com a natureza, nazismo, entre outras. Naquelas aulas, eu conheci aquele proverbio 

chinês, citado ao começo deste texto e ainda guardo uma folha com algumas dicas e frases, que 

ele nos entregou, advertindo que os nossos pais poderiam ficar zangados se a viam, pois, o título 

da mesma é: Aprendendo a não fazer nada. Esta folha está comigo desde então e cada tanto a 

revisito, para lembrar algumas coisas que o ritmo da vida e o dia a dia nos faz esquecer. 

 O Pichi me mostrou uma questão subjacente nas suas aulas, a rebeldia e a contestação, 

ele se rebelava às imposições curriculares da escola e passava um ensinamento de grande 

significância para mim, ele contestava as formalidades e fazia outras regras de aprovação e 

reprovação da disciplina, de participação em sala de aula, ele respeitava os interesses dos 

discentes e quem não quisesse participar ficava na “zona caliente” (um canto da sala para os 

desinteressados) , sem ser punido, só não podia atrapalhar. Estas aulas foram um espaço 

relevantemente pedagógico para mim e guardo muitas lembranças nítidas dos conteúdos, dos 

debates e falas daquela disciplina a pesar de eu ser um daqueles da zona caliente.  

Outro professor que marcou esta fase, e teve, desta vez explicitamente, influencia em 

futuras decisões sobre o curso superior, foi Garrone, docente de Educação Física. Ele é uma 

referência da área na província e ministrava aulas na escola, um ser humano exemplar, com 

uma sensibilidade enorme e com uma paixão por ensinar inspiradora. Um belo dia alguém 

pergunto quando ele iria se aposentar e ele falou assim: aqui eu faço o que gosto, e ainda me 
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pagam para isso. Isso ficou gravado em mim e de certa forma me ajudou a pensar que talvez 

trabalho e gostos podiam caminhar de mãos dadas.  

Durante o cursado no Manuel Belgrano, cheguei a jogar bola alguns anos no clube do 

meu bairro natal, gostava muito de futebol, já tinha participado numa escolinha de futebol no 

mesmo clube quando pequeninho e confesso que tive por momentos o sonho de muitas crianças 

e jovens, que era ser profissional e jogar nos grandes clubes. Porém, a exigência de estudos e 

horários na escola era grande, eu não era muito bom de bola e ainda vivenciava algumas coisas 

no clube que não me faziam bem. A pesar de fazer bons amigos no clube, os adultos 

responsáveis não eram muito éticos nem pedagógicos na forma de conduzir os jovens (só fui 

reparar isto depois de entrar no professorado de Educação Física e entender os esportes desde 

outra perspectiva). Assim, fui ficando cansado desse espaço e optei por deixar o futebol com 

16 anos. Logo reparei que não era falta de vontade de fazer uma atividade extraescolar, mas de 

deixar o futebol com as exigências de um clube, tanto que, em vez de procurar outro time para 

jogar, com o meu amigo de escola Will, pensamos em buscar algo para fazermos depois de 

aula. Pensamos logo em artes marciais, mas, as que eram ofertadas em Córdoba, 

considerávamos muito “quadradas”, termo que usamos para definir o Karaté e o Kung Fu por 

exemplo, talvez porque o que conhecíamos delas, nos remetia a algo muito fechado, repetitivo, 

disciplinado e de movimentos que principalmente desenhavam linhas retas.  

 

1.4- COMEÇANDO A GINGAR, ENTRE O FINAL DA ESCOLA E O COMEÇO DA 

FACULDADE 

 

Pensado junto com Wil, alguma “chamada” nos suscitou, Capoeira! A gente tinha visto 

ela em vídeo game, onde um personagem de um jogo de luta era capoeirista e talvez em alguma 

publicidade ou filme, sinceramente não sei dizer ao certo qual foi a primeira vez que a vi, eu 

não tinha vindo ao Brasil ainda, mas quase com certeza que foi naquele game. A partir daquilo, 

começamos a buscar e soubemos que na escola uma menina praticava capoeira, no centro da 

cidade, com um professor Brasileiro. Fomos atrás dela e conseguimos a informação do local. 

Dias depois, no ano 2004, eu e Will estávamos começando a gingar e tendo nosso primeiro 

contato com a arte, sob os ensinamentos do então Instrutor Ico, um rapaz de uns 24 anos que 

tinha saído de Garopaba-Santa Catarina, para ensinar a Capoeira em Córdoba.  
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Uma vez graduado da escola, já tinha decidido entrar ao professorado de Educação 

Física, fiz o vestibular para o IPEF (Instituto Provincial de Educación Física) e fui bem-

sucedido, assim, continuaria meus estudos em instituições públicas, as quais tanto já tinham me 

proporcionado e tanto continuariam a me proporcionar nos mais diversos aspectos formativos.  

No IPEF transitei os dois primeiros anos, com muita empolgação e folego, gostava 

muito do curso. Este tinha ênfase na formação do professor para à Educação Física Escolar, 

deixando em segundo plano e com carga horaria menor, a parte do curso dedicada à atuação do 

profissional de educação física em âmbito extraescolar. Nesta faculdade não havia divisão entre 

bacharelado e licenciatura, portanto a carga horaria total se dividia entre disciplinas 

pedagógicas, de ciências da saúde e outras que poderíamos chamar de disciplinas do campo da 

Educação Física em si (por exemplo: movimento expressivo; esportes I, II, III e IV; ginástica, 

etc.). Assim quem se graduava se formava, Professor de Educação Física, apto para exercer a 

profissão tanto no âmbito escolar como no extraescolar. Eu gostava de tudo o que o curso 

abordava, mas eu tinha certo apreço pelo trabalho com crianças, e queria ser professor, creio 

que a experiência no Grupo Juvenil da escola, tinha deixado marcas fortes nesse sentido. Não 

me imaginava treinador de algum esporte, “personal trainer”, preparador físico, ou trabalhando 

na área da saúde, apesar de que até hoje utilizo os conhecimentos de essas áreas para fins 

pessoais.  

Durante esses dois primeiros anos, teve meus primeiros empregos. Trabalhei durante 

um ano em uma escolinha de futebol, um verão numa colônia de férias e mais um ano com 

recreação de aniversários, o público com o qual me deparei nessas três experiências eram 

sempre crianças. Foram vivências muito significativas, onde aprendi muito com profissionais 

mais experientes e foram as primeiras experiências de trabalho remunerado nessa área, até então 

só tinha trabalhado com remuneração, na obra, com meu pai, onde também aprendi muito sobre 

construção e carpintaria.  

 

1.5- MI VIEJO (MEU VELHO), MEU PROFESSOR! 

 

Sobre o trabalhar com meu pai, merece um parêntesis, pois foi um aprendizado enorme 

que me deu ferramentas muito valiosas para a vida, hoje posso dizer com orgulho que a minha 

casa foi feita com as minhas próprias mãos e as de amigos e amigas, com os conhecimentos 

apreendidos naquela época. Repensando sobre a trajetória do meu pai, me dei conta que ele 
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também é e foi um grande professor, um cara chato e caprichoso no que faz, mas com um jeito 

de trabalhar ensinando, ele se preocupava naquela época com fazer as coisas bem e que 

entendêssemos como se fazia bem, o mais valioso disso creio que é que a maioria dos meninos 

do bairro que trabalharam com ele, puderam depois disso encarar trabalhos de obra por si sós, 

virando profissionais e ainda usando as ferramentas que meu pai emprestava quando estes ainda 

não tinham conseguido comprar as suas. Me recordo também, que muitos deles iam 

constantemente à minha casa, para pedir ajuda e assessoria ao meu pai para resolver algum 

problema da obra ou pedir explicações de como encarar algo com o que eles ainda não tinham 

muita familiaridade. Meu pai com maior paciência, ouvia, aconselhava e resolvia junto no 

papel. Interessante é que ele não teve formação superior e foi um autodidata do trabalho de obra 

e carpintaria como também da música, tocando virtuosamente piano, sanfona e violão. 

Provavelmente influenciado pelo meu avô que era engenheiro e musico.   

 

1.6- VIVÊNCIAS DE ROÇA E A SIMPLEZA DA SABEDORIA DOS MAIS VELHOS. 

Como dizia, os dois primeiros anos do curso do Professorado de Educação Física, foram 

transitados com muito fôlego, mas também a percepção de transformação, pois estava 

conhecendo pessoas novas, estava saindo de uma escola na qual tinha estudado 8 anos, 7 deles 

em tempo integral e voltava a ficar mais no meu bairro natal, pois a faculdade ficava próxima 

e eu ia de bicicleta à mesma. Nesses dois anos uma série de acontecimentos e desavenças com 

meu pai e minha mãe, fizeram com que eu deixasse de morar com eles, e fosse morar no campo. 

O fato de morar na casa do meus pais naquela época, me incomodava, eu não me sentia 

emancipado e era uma negociação constante entre o que eles demandavam pelo fato de ser a 

sua casa e as minhas vivências como pós adolescente. Quando isso foi atingindo níveis não 

saudáveis de convivência eu preferi sair e fui morar numa região serrana da província, onde 

duas famílias de amigos estavam começando a tentar criar uma espécie de comunidade.  

O local era afastado a uns 15km do povoado mais próximo e não contava com 

infraestrutura nenhuma, não tinha nenhum tipo de serviços (agua, luz, telefone, etc.). Nesta 

aventura estive com uma companheira com a qual passamos um ano tentando construir uma 

casinha, moramos uns 7 meses numa barraca de camping, pegando temperaturas de até -7º no 

inverno e mais de 35º no verão, os outros 5 meses moramos no barraco de uma das famílias que 

tinha viajado. Nesse período no campo, bebíamos água da lagoa da qual morávamos à beira, 

cozinhávamos na lenha, fazíamos compras comunitárias com famílias da região em mercados 

grandes e depois dividíamos para poupar em alimentação, criamos animais e tivemos uma horta 



40 
 

muito bonita e completa, entre outras coisas. Nessa vida de campo eu tive a ilusão de que não 

precisava mais nada, podia morrer aí mesmo, com 22 anos, feliz, mas ao mesmo tempo essa 

sensação se mesclava com outras de muita vitalidade e transcendência, como a conexão com a 

natureza e seus ensinamentos todos os dias, com as indecifráveis peripécias do que achava que 

era amor, com a convivência e com a leitura das “Veias Abertas de América Latina” de Eduardo 

Galeano. Me recordo de pensar como poderíamos mudar o mundo, faze-lo mais justo, Galeano 

dizia que as grandes revoluções tinham começado no campo e isso me empolgava, mas não 

entendia como poderíamos levar isso a frente, por momentos pensava que só o exemplo de 

morar como a gente morava já era um ato revolucionário e uma contestação ao sistema 

capitalista, talvez de fato o fosse, mas não havia projeto algum. 

Veio a separação da minha companheira, a desolação, a volta à cidade. Momentos de 

depressão e de reorganização, a volta por pouco tempo à casa dos pais, o seu apoio, seu amor, 

o carinho e a terapia das amizades e dos parentes também. Nesta época, estava lendo “Rayuela” 

de Júlio Cortázar e me identifiquei muito, pois apesar das diferenças geográficas, o protagonista 

do livro passava por situações similares às que eu passava por momentos e foi neste livro que 

encontrei uma frase que resumia o que aquele período representava para mim e me encorajava 

de forma elucidante que dizia mais ou menos assim: “nada está perdido, quando nos damos 

conta que tudo está perdido e devemos começar tudo de volta”.  Assim eu recomeçava, 

retomava a faculdade a qual faltava só dois anos para finalizar e ainda ia morar com minha vó 

por causa de uns rearranjos na família do meu pai. A minha vó era uma pessoa admirável, 

serena, muito querida, com muita sabedoria. Sou muito grato pelas coisas terem acontecido 

dessa maneira e poder ter vivido os últimos anos de vida da “Abuela Isabel” com ela, na sua 

casa, a qual foi palco de todas as etapas do meu crescimento. Hoje ela me acompanha a onde 

eu vou, como meu avô Coco, pai de minha mãe, que significou muito para mim e também não 

está mais fisicamente entre nós.  

 

1.7- AS VOLTAS QUE O MUNDO DÁ.  

 

Assim, voltei a faculdade e também a treinar Capoeira com o grupo do qual fazia parte 

e no qual me sentia como integrante de uma família, as pessoas que praticavam capoeira tinham 

um forte sentido comunitário e se ajudavam no que podiam, estavam sempre dispostas a se 

solidarizar com os e as colegas do grupo. Eu não posso esquecer de vários exemplos disto, um 

foi na época da escola secundária, aprovei a disciplina Física graças a aulas particulares que me 
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proporcionava o “Pelado” um dos alunos mais graduados do grupo que era astrônomo e com 

muito carinho se dispôs a me ensinar, ou quando buscamos trabalho em academias para Fabio 

dar aulas de capoeira e poder sobreviver em Córdoba. Ele era graduado de capoeira e tinha 

vindo de Imbituba-Santa Catarina, por causa de um namoro com uma menina do nosso grupo, 

o romance não deu certo e depois de separado ficou um pouco mal e sem condições de moradia, 

foi aí que fizemos de tudo para ele encarar um trabalho de capoeira e poder ajuda-lo. Hoje é um 

grande amigo e por causa dele vim pela primeira vez ao Brasil há mais de 10 anos atrás, ficando 

na casa da sua família por um mês e sendo tratado como mais um filho.  

Nessa volta aos estudos, me propus acabar a carreira no tempo que era sugerido pelo 

curso, 4 anos. Eu já tinha feito 2 anos, mas não tinha cursado todas as disciplinas que 

compunham aqueles 2 anos, então faltava 2 anos completos e mais umas 4 disciplinas para 

completar a grade. Com essa meta como foco, me preparei para render algumas disciplinas 

teóricas que podiam ser avaliadas de maneira livre, ou seja, sem cursá-las e assim consegui 

diminuir a carga curricular para o resto do trajeto.  

Esses dois anos foram de muito estudo e trabalho, transitei as disciplinas Práctica 

Docente III e IV que seriam para ser feitas em anos diferentes, num mesmo ano, o que me levou 

a ter minha primeira experiência como professor de escola em duas instituições diferentes e 

com dois segmentos de ensino diferentes, estagiava com turmas de ensino fundamental numa 

escola e com turmas de ensino médio em outra. Ambas “Prácticas Docentes” foram 

experiências muito interessantes, pois as disciplinas tinham professores diferentes e, portanto, 

modos diferentes de encarar o processo, diferentes formas de pensar a educação e a prática 

pedagógica em si. Nas duas escolas tive a possibilidade de apresentar a Capoeira como 

conteúdo, o que foi uma situação relevante para minha formação, pois se apresentava aos 

estudantes uma cultura corporal de origem brasileira, latino-americana, que se diferenciava da 

maioria dos conteúdos que a Educação Física historicamente aborda que são de origem europeu 

ou norte-americanos, como o tão demandado futebol, a ginástica, handball, basquete, atletismo, 

etc. Naquele momento isto representou para mim uma forma diferente de conceber a Educação 

Física, já que outras práticas, não hegemônicas, se faziam presente no chão da escola e havia e 

encorajamento por parte das professoras para fazê-lo. Numa destas escolas, a do ensino 

fundamental, consegui reunir o grupo de capoeira do qual fazia parte, para ir à escola realizar 

uma roda de Capoeira, com a participação da turma à qual dava aula e para que o meu então 

professor, vindo do Brasil, para ensinar a Capoeira em Córdoba, pudesse falar um pouco sobre 

essa arte. Lembro que as crianças e a comunidade escolar ficaram encantadas, a diretora 
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comentou que nunca tinha visto as crianças tão felizes na escola como naquele dia, isso mexeu 

comigo e sem dúvida despertou reflexões que trago até hoje. 

Aqueles anos finais da faculdade, foram intensos, as discussões em sala de aula, com 

alguns professores ficavam acaloradas, a carga de estudo era grande e eu queria acabar no prazo 

previsto, pois já tinha decidido que quando terminasse iria viajar. Teve um professor da 

faculdade com o qual eu me identifiquei e acabamos forjando uma grande amizade, ele com 

suas palavras e conselhos, me ajudou, e muito, a levar aqueles dois anos com sabedoria para 

lidar com as exigências das disciplinas e o corpo docente. O “Coqui”, é professor de Educação 

Física e tem formação de Pós-graduação em Sociologia. Nas disciplinas que cursei com ele, me 

deparei com uma maneira diferente de olhar a Educação Física e de lidar com os professores 

em formação, ainda tive através dele os primeiros contatos com produções acadêmicas da 

Educação Física brasileira e as primeiras conversas sobre a Capoeira como possível campo de 

estudo. Outros professores desta instituição também trabalhavam com produções de autores 

brasileiros, da área da Educação Física e da Educação de modo geral, lembro que li pela 

primeira vez Paulo Freire nessa época. Também se falava com muita admiração, na faculdade, 

sobre o nível da Educação Física no Brasil, que já oferecia Mestrados e Doutorados, enquanto 

na Argentina ainda se gestava o primeiro programa de Mestrado na área.  

 

1.8- LEVA EU, LEVA EU PRA VADIAR. PARTIU BRASIL 

Já formado, não demorei muito em decidir o que iria fazer, era uma escolha que já estava 

meditando há algum tempo, viajar. Uma opção era sair de mochila para conhecer a América 

Latina, a outra era ir ao Brasil. A escolha pelo Brasil viu-se determinada pela minha vontade de 

conhecer o berço da Capoeira e poder me aprofundar na prática e estudo da mesma, também 

pela intenção de continuar meus estudos em nível de pós-graduação e o Brasil já era uma 

referência para mim.  

Chegado ao Brasil, passei uns 11 meses morando em Búzios onde pude tramitar a minha 

permanência legal no país, trabalhar um pouco com turismo e frequentar alguns treinos 

esporádicos e rodas de capoeira. Neste período em Búzios fui recebido e morei um tempo na 

casa de uma amiga argentina, companheira de Capoeira do grupo de Córdoba, eis mais um 

exemplo que eu vivenciei da solidariedade entre os praticantes desta arte. Eu gosto de dizer que 

muito do que sou e tenho hoje, devo à Capoeira, pois seguindo ela, tenho chegado a lugares 

impensados e conquistado muitos objetivos que por serem sonhos, viraram realidade. Nestes 
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primeiros meses no Brasil, mantive o meu foco e sempre me questionava sobre o principal 

motivo da viagem, reparei que em Búzios não estava conseguindo me aproximar com 

profundidade e constância à Capoeira, quanto menos trilhando caminhos para continuar meus 

estudos no âmbito acadêmico. Em compensação, devo agradecer a Búzios e ao mar, por ter me 

presenteado, por meio de um passeio de barco, com uma família brasileira que me “adotou” 

como filho, hoje posso dizer que tenho também pai, mãe, irmãs e sobrinhos brasileiros.  

 

1.9- ARRAIAL DO CABO, MELHOR SÓ O CEU 

Numa noite na praça do centro de Búzios, conheci um pessoal de Arraial do Cabo, que 

entre papo e papo me comentou que lá tinha capoeira, que um professor do mesmo grupo do 

qual eu fazia parte em Córdoba, ministrava aulas todas segundas e quartas. Eu não duvidei e 

decidi que iria morar em Arraial do Cabo, creio que a Capoeira me levou por bons caminhos, 

já que cheguei à cidade com trabalho e moradia, pois um amigo que tinha conhecido em Búzios, 

estava começando um trabalho com turismo naquela cidade e me deixou responsável pelo 

mesmo. Lembro que cheguei um domingo e na segunda feira já estava trabalhando, treinando 

capoeira e apreendendo o português que não tinha podido exercitar muito em Búzios, pela 

quantidade de Argentinos que lá moram. 

 Arraial do Cabo me recebeu de braços abertos. Me recordo do primeiro dia de trabalho, 

como fotógrafo em um barco de passeio turístico, desci do mesmo com uma sacola com mais 

de dois quilos de peixes que os marinheiros tinham pescado, eu pensei: “Estou no paraíso! ”. 

Afinal como dizia o poeta cabista10Vitorino Carriço “Melhor do que Arraial, só o céu”. A partir 

deste momento comecei a treinar com meu Mestre, Cascão, com quem estou junto até hoje e 

significa para mim fonte de conhecimento, aprendizados e energia.  

Treinando capoeira e trabalhando se passaram um total de quase 4 anos até que pude 

revalidar meu diploma de professor de Educação Física no Brasil. No ano seguinte estava sendo 

contratado pela prefeitura para desenvolver um projeto sobre “cultura” em duas escolas do 

município. Aquela seria minha primeira experiência trabalhando como professor em escola 

depois de formado, mas não na disciplina Educação Física e sim num projeto. A proposta de 

cultura corporal oferecida foi Capoeira, ministrava aulas para crianças da educação infantil e o 

primeiro segmento do ensino fundamental. Trabalhava um dia em cada escola atendendo mais 

                                                           
10 Adjetivo dado atribuído àqueles que nasceram em Arraial do Cabo 
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de 250 estudantes. Cada turma tinha um tempo de Capoeira por semana, os mais pequeninhos 

tinham uns 20’ e os mais velhos entre 40’ e 45’, eu trabalhava com umas 16 turmas. O projeto 

se desenvolveu ao longo de um ano, ao final deste organizamos, junto com meu Mestre e os 

integrantes do grupo de Capoeira de Arraial, uma grande roda na escola, para quem participava 

do projeto poder vivenciar o ritual e jogar capoeira com praticantes mais experientes e ao som 

dos instrumentos. Neste mesmo ano, também ministrei durante 10 meses aulas para as crianças 

no bairro, na rua onde eu moro atualmente. Por falta de espaço físico, não conseguimos levar o 

projeto a frente, mas está muito presente a vontade de retomá-lo, é algo que penso quase todos 

os dias.  

O projeto da escola não teve continuidade, eu creio que por questões políticas, houve 

eleições e assumiu o novo prefeito, mudaram as secretarias e os projetos que elas desenvolviam. 

Eu me apresentei a essa nova administração, mas não houve interesse por parte do poder público 

para dar continuidade ao trabalho. Uns meses depois, me ligaram, para me oferecer uma vaga 

como Professor de Educação Física na rede municipal, esta seria a primeira vez que trabalharia 

como professor deste componente curricular. A experiência foi de um aprendizado enorme, de 

um grande desgaste também, pois as condições para o profissional são precárias, os contratos 

são de 10 meses, o pagamento do décimo terceiro foi efetuado um ano após o término do 

contrato e das 20 horas semanais que implicava o contrato, eles demandavam 16 em sala de 

aula, ou seja, atendia 14 turmas de uma mesma escola, pegava todo o ensino fundamental de 

uma instituição. 

 

1-10 VOLTANDO AOS ÂMBITOS ACADÊMICOS.  

O ano anterior a este, Ana, minha atual companheira de vida, que estudou na UFF 

(Universidade Federal de Fluminense), ficou sabendo da Especialização em Educação Física 

Escolar, que a faculdade de Educação Física oferece e me ajudou a preparar o material 

necessário para o processo seletivo que foi bem-sucedido. Então o cursado da especialização, 

foi sucedendo junto ao desenvolvimento do ano como professor de Educação Física, o que me 

ajudou muito, já que no curso de especialização pude conhecer colegas de diferentes idades, 

alguns com longas trajetórias na docência, com diversas experiências e na troca com eles e os 

docentes do curso, eu ia vivendo e aprendendo, compartilhando inquietudes, angústias e 

alegrias. Devo confessar que foi uma sorte de apoio emocional e profissional com uma dose 

fortíssima de aprendizados.  
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Aquele ano foi de muito sacrifício, pois estava começando a construir minha casa no 

morro, que tem muita dificuldade para o acesso do material e o desgaste físico que implica subir 

400 degraus até chegar à obra. Embora a gratificação de poder ser eu mesmo quem fazia as 

coisas não tinha preço e não tem, pois, obra nunca acaba. Com todas estas situações cheguei ao 

final do ano e decidi que não continuaria na escola no ano seguinte, iria investir na construção 

e nos estudos.  

O ingresso ao grupo de estudo CDC (Currículo, Docência e Cultura) da Faculdade de 

Educação da UFF foi determinante. Mas como cheguei a esse grupo? Bom, devo retornar um 

pouco no tempo. Quando eu fiquei sabendo da especialização em Educação Física Escolar da 

UFF, fui olhar no site da faculdade algumas informações sobre o curso, na época, a coordenação 

do curso estava a cargo da professora Dinah Terra. Imediatamente eu fui no Google para ter 

alguma referência da mesma e apareceu um monte de coisas, um currículo enorme, lembro que 

uns dos primeiros links era um do Youtube onde a professora falava na TV Paulo Freire, aí eu 

olhei pro lado e falei pra Ana: “Caraca! A professora que coordena o curso é muito braba! ”. 

No transcurso da especialização tive aulas com excelentes professores e professoras, conheci 

Dinah pessoalmente e tive aulas com ela, com Claudinha que foi minha orientadora de TCC e 

com a qual pudemos construir um texto sobre a Capoeira e a Educação das Relações Étnico-

Raciais, tendo como base empírica uma experiência vivenciada naquele ano em que trabalhei 

com Capoeira na escola. Esse mesmo ano, eu tentei o processo seletivo para ingressar no 

Mestrado em Educação da Faculdade de Educação da UFF e não fui bem-sucedido, nisso entre 

conversas com companheiros como Fabio que já estava cursando esse Mestrado e com a mesma 

Dinah, fui convidado por ela para participar do grupo CDC. No seguinte comecei a frequentar 

o grupo e como em todas as mudanças em minha vida, fiz novas amizades e colegas de estudo 

e trabalho. Tive grande apoio de pessoas com grande trajetória no âmbito acadêmico, merecem 

destaque Gustavo, Eleonora e Vivi que me abraçaram com muita sensibilidade e paciência no 

seu grupo de trabalho para elaborar uma comunicação oral para apresentar no seminário 

discente do CDC daquele ano. Houve muita ajuda, ideias e sugestões deles e do grupo como 

um todo para elaborar um novo projeto que fosse aceito no processo seletivo do Mestrado. 

Outro fator importante foi o cursado como ouvinte da disciplina Temas de Pesquisa em CCE, 

ditada pelas professoras Mariana e Jaqueline que nas trocas em sala de aula muito me fizeram 

pensar, refletir e aprender sobre a pesquisa em Educação.  

O ano se passou, o momento de tentar o ingresso ao mestrado novamente chegou e desta 

vez foi bem-sucedido. Minha orientadora é Dinah Terra, sim, aquela que eu achava muito braba 
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dois anos atrás. Hoje me dou conta que “muito braba” é um epiteto que fica pequeno para Dinah. 

No transcurso do mestrado, tenho mergulhado profundo na vida acadêmica, muitas dificuldades 

se suscitam frequentemente e o acompanhamento, a paciência e a sensibilidade de Dinah neste 

processo não podem se mensurar, ela é uma educadora com todas as letras, posso dizer, como 

se diz na Capoeira, que a ela e como ao meu Mestre eu devo dinheiro, saúde e obrigação! 

O trânsito pelos espaços educacionais durante o tempo que levo vivendo no Brasil, me 

reposicionam enquanto ser. Quero destacar no âmbito acadêmico o cursado na especialização 

em Educação Física Escolar da UFF da disciplina “Educação Física Escolar e a Educação das 

Relações Étnico-Raciais” coordenada pela professora Claudia Foganholi e no programa de Pós-

graduação em Antropologia também da UFF, a disciplina “Antropologia Social do Brasil” com 

o professor Júlio Cesar De Tavares, o professor Abrahão e a professora Luiza que abordaram 

no transcurso da mesma, a racialização do pensamento social brasileiro, a partir da proposta 

desta disciplina, elaboramos o segundo capítulo desta dissertação e neste dedico uma descrição 

mais aprofundada sobre as mudanças que este espaço gerou em mim e no próprio texto de 

dissertação.  

Quando digo o cursado das disciplinas, digo as trocas com os e as colegas, os debates, 

apresentações, reflexões, leituras, escritas e inúmeras conversas fora da sala de aula. Outro 

espaço formativo do qual comecei a participar de forma remota por causa da pandemia da Covid 

19, em 2020, foi o grupo do NEAB da UFF de Rio das Ostras, que na direção da professora 

Raymunda Soares, tem gerado um espaço de discussão profunda a respeito da temática de 

decolonialidade e da crítica ao eurocentrismo. Neste espaço participam estudantes de nível 

superior e professores de diferentes partes do Brasil, com eventuais rodas de conversas com 

participantes externos ao grupo, principalmente quilombolas de várias comunidades do Brasil. 

Entendo que o percorrido por estes espaços acadêmicos e a participação em âmbitos não 

acadêmicos e da cultura popular, me afetam como aprendiz e me transformam dia a dia, atraves 

da brasilidade. Esta transformação constante, me permite afirmar que já não sou o mesmo de 

quando cheguei ao Brasil, nem serei o mesmo que hoje, amanhã. Como dizem alguns Mestres 

“Capoeira é arte de transformação”, caminho com esta máxima e me entrego aos seus efeitos. 

Isto é parte da “trilha epistemológica/poética11” pela qual ando, na qual construo minhas 

experiências e na qual, junto com as memórias narradas anteriormente, vou me constituindo no 

dia a dia, assumindo um compromisso político e ético, que se plasma na minha escrita, através 

                                                           
11 Menção ao apontamento de Luiz Rufino na banca de exame de projeto, a respeito da dimensão 

poética das epistemes da arte da, da cultura popular, da vida.   
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do cuidado, o respeito e a responsabilidade com o estudado. Escrevo, como homem branco que 

sou e com todos os privilégios que a branquitude me outorga e me outorgou ao longo da vida, 

não o nego, mas tento problematiza-los e reconheço que o que aqui se coloca é parcial. É a 

partir deste lugar que falarei ao longo do desenvolvimento da dissertação. 
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CAPÍTULO 2 – CAPOEIRA NA LUTA CONTRA COLONIAL. MEMÓRIA, CORPO, 

NARRATIVAS E EDUCAÇÃO.     

 

2.1 TRAÇOS (AUTO)BIOGRÁFICOS 

Para começarmos este capítulo, remetemo-nos à perspectiva (auto)biográfica que é o fio 

condutor do trabalho. Esta perspectiva, provoca a expressar e evidenciar os movimentos que o 

pesquisador vai fazendo ao longo do trajeto da investigação, deixando assim presentes na escrita 

a importância de mostrar os bastidores que a precedem e a constituem como parte de uma opção 

ética, estética e política ao fazer pesquisa. Ainda como escolha da construção de um arcabouço 

teórico/metodológico que se cruza com outros referenciais, a perspectiva (auto)biográfica e 

narrativa, reverbera o caráter formativo que a investigação tem para o pesquisador, narrando a 

suas transformações no processo da investigação com os outros, conotando aspectos de uma 

pesquisaformação (MOTTA E BRAGANÇA 2019) que nos posiciona, como expressam as 

autoras, nas vias epistemológicas de outra forma de fazer ciência, onde o entrelugar a 

copresença, fundida ao inacabamento, nos reorientam em relação ao modo de pensar a pesquisa, 

a formação e a própria vida. 

 Cremos que a incursão nessa perspectiva demande uma atitude de constante interesse 

por aprender, sem o qual o ser não poderá transformar-se, podendo cair numa armadilha da 

vaidade que subjaz um racismo epistêmico e simbólico (FANON 2008). A atitude que atravessa 

a perspectiva então é expressada pela figura do pesquisador cambono, que simbolicamente 

expressa a ideia de um complexo de saberes potentes que se assentam nas macumbas, onde o 

cambono representa com seus fazeres, de caráter inacabado e como auxiliar de diversas tarefas, 

aquele que se deixa afetar pelo outro, atuando em função do outro (SIMAS e RUFINO 2018).  

Por isto destacamos, que o que neste momento do texto se desenvolve, foi estimulado e 

despertado num espaço/tempo de aprendizados, repleto de reflexões suscitadas durante o 

cursado da disciplina Antropologia Social do Brasil na faculdade de Antropologia da UFF, no 

comando do Professor Júlio Cesar De Tavares. Professor este que foi o responsável pela 

abertura dos caminhos para a pesquisa da Capoeira no âmbito da academia, um “mais velho” 

da pesquisa e dos estudos da Capoeira, que defendeu em 1984 a sua dissertação de Mestrado 

em sociologia na UNB com o seu trabalho titulado “Dança de guerra. Arquivo e arma”. Este 

espaço que para mim significou um encantamento (re)formativo, proporcionou-me o encontro 

com docentes, discentes e leituras que no decorrer das aulas, me ajudaram a conhecer com mais 
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profundidade questões relativas ao sofisticado processo do racismo à brasileira, suas inscrições 

raciais no pensamento social brasileiro, a racialização dos corpos, das relações sociais, da 

memória no Brasil e, portanto, meu lugar como homem branco. No decorrer da pesquisa, este 

estimulo acadêmico que foi a disciplina do Professor Júlio se viu e atravessado e potencializado 

por diversos momentos como, a avaliação do exame de projeto de dissertação, a participação 

do grupo do NEAB da UFF de Rio das Ostras, os encontros de orientação com minha 

orientadora e os/as colegas também orientados/as por ela e todo o complexo de saberes que 

permeiam a prática de um aprendiz de Capoeira e seu contato com camaradas e Mestres. 

 Cabe ressaltar que estes espaços, me levaram a mergulhar em leituras que me ajudam 

a pensar teoricamente o que aqui apresento e às quais não pude acessar nas disciplinas do 

programa de pós-graduação em Educação da UFF, o que me fez refletir sobre uma frase que o 

professor Júlio expressou em uma de suas aulas, em relação ás escolhas literárias feitas nas 

disciplinas dos âmbitos acadêmicos de nível superior, as quais “são definidas politicamente e 

tem recortes raciais e de gênero. Elas são escolhidas majoritariamente por homens brancos”12. 

Não cabe neste trabalho, uma discussão que poderia abordar a problemática do currículo no 

âmbito da educação superior nas faculdades de educação, porem fica a minha percepção, de 

que nas disciplinas obrigatórias e eletivas que cursei, poucos ou nulos foram os textos 

trabalhados que foram escritos por homens ou mulheres negros/as e ou indígenas. Esta 

percepção é sim, produto de como os espaços transitados me afetaram.     

Quando no percurso da disciplina o professor nos comentou sobre qual seria a 

programação da mesma e as formas de avaliação, o mesmo nos disse que iriamos construindo 

um texto ao longo do semestre e que no trajeto explicaria como utiliza-lo em nossas dissertações 

ou teses. Ao notar que ao passar das aulas o momento do “explicar como utilizar” não chegava, 

questionei inocentemente em algum momento ao professor sobre como seria esta utilização e 

não obtive uma resposta concreta, como aquela que espera alguém como eu, que percorreu 

espaços educacionais formais impregnados de logicas racionais derivadas dos projetos 

coloniais, eu confesso, esperava uma resposta utilitária, concreta, aquele dois mais dois é igual 

a quatro. Fiquei refletindo sobre aquilo e continuei me aprofundando nas temáticas estudadas, 

compreendi depois de um tempo que a explicação de “como utilizar” tinha se dado ao longo de 

toda a disciplina, e não havia para tal uma resposta fechada que possa expressar um único 

sentido, o buraco era mais embaixo, começava entender que para expressar um enunciado 

                                                           
12 Anotações em sala de aula na disciplina Antropologia Social do Brasil, Programa de Pós-graduação em 

Antropologia, Universidade Federal de Fluminense, do dia 22/08/2019 
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responsável ao navegar em aguas, onde pensar a crítica ao colonialismo, a cultura popular, o 

corpo, a Capoeira, a educação, devia invocar dentre outros/as a legião de autores/as 

brasileiros/as aos quais tínhamos nos aproximado durante o cursado da disciplina. Assim foram-

se suscitando reflexões inspiradas entre leituras que se atravessavam no meu caminho e os 

estudos de alguns (a disciplina abarcava um número maior de autores/as) dos  pensadores/as 

que compunham a ementa como: Luiz Gama, Jose do Patrocinio, Lélia Gonzalez, Abdias do 

Nascimento, Guerreiro Ramos, Clovis Moura e o próprio professor Júlio Tavares que embora 

não tenha sugerido leituras da sua própria produção acadêmica para sua disciplina, representa 

o “Iê” que abre a roda do jogo de Capoeira no âmbito acadêmico no Brasil. 

 A malandragem expressada nas pernadas teóricas do professor Júlio me provocavam a 

um buscar profundo, responsável e criativo no trabalho de pesquisa que reverberou na própria 

vida, e também a busca de um compromisso ancestral com os que vieram antes de nós, abrindo 

os caminhos para que hoje nós possamos transita-los. Invocar a presença e os trabalhos de 

aqueles/as mais velhos/as que desbravaram com muita luta, sangue e suor os caminhos que 

podemos trilhar hoje, olhando para sua caminhada e para as transformações que provocaram 

em prol da justiça cognitiva/social é um imperativo ético, político, estético e poético para tratar 

com responsabilidade essa busca. Afinal a pergunta de, como utilizar? Acabara se 

transformando em: como não utilizar na dissertação o que desta disciplina derivasse? Ou seja, 

uma escrita derivada também de como este espaço e as relações estabelecidas nele, me afetaram, 

me transformaram e como aprendi com ele.  

 

2.2 COLONIALISMO, COLONIALIDADES, CRÍTICA AO COLONIALISMO 

E EDUCAÇÃO. 

Motivado pelo exposto anteriormente, neste capitulo se desenvolvem uma serie de 

reflexões que convocam conceitos, no intuito de pensar alguns dos elementos que perpassam a 

construção das “grandes narrativas” de uma Nação, a Nação Brasileira. Estas narrativas, que 

tem seu pano de fundo no projeto civilizatório da colonização das chamadas Américas, vem sua 

perpetuação promovida pelo surgimento dos Estados-nações, que vão rearquitetando modelos 

homogêneos de pensamento nacional pautados pelo racismo, que omite a diversidade dos 

corpos presentes nessas Nações, efetivando um projeto de morte e desvio existencial para os 

seres que não foram convidados a construir tal projeto nacional, consequentemente se produz a 

subalternização de todo seu universo simbólico, seus saberes, ciências, cosmogonias e modos 

de conhecer. Embora produzindo efeitos diversos de acordo ao local geográfico onde se 



51 
 

desenvolveu, o projeto colonial se projeta no tempo e vai perpetuando suas “maldições” por 

diversos mecanismos e meios. 

 Neste sentido a Educação emerge como uma questão transcendente para se 

problematizar, posto que ela entendida nos cânones da cristandade e da modernidade ocidental, 

tem contribuído para a constituição do projeto da Nação brasileira, sendo utilitária aos fins das 

elites brancas e ao projeto colonial. Ora, ao nosso entender, mesmo numa luta desigual, as 

grandes narrativas estão numa arena de disputa e o colonialismo não venceu definitivamente a 

batalha que pleiteia, posto que outros entendimentos e visões de mundo estão a combate-lo 

diariamente. Assim a problemática educacional, não reduzida aos cânones dominantes, é 

permeada e ressignificada por outras formas e práticas que se colocaram e colocam como 

alternativas aos modelos hegemônicos, expressando vetores de resistência ao que pretende ser 

instituído pela empresa colonial. A Capoeira, invenção afro-diaspórica do povo negro no Brasil, 

é para nós um dos exemplos dessas práticas subalternizadas historicamente, que mobiliza outras 

formas educativas, alternativas aos monólogos do racionalismo cartesiano e eurocentrado, 

dominante nos sistemas de conhecimento ocidental, nos provocando a pensar a Educação desde 

outro lugar, principalmente o da transformação.   

Para começar abordamos o pano de fundo, o alicerce do novo mundo, gestado a partir 

da expansão econômica e marítima da Europa a finais do século XV às terras logo nomeadas 

Américas, o colonialismo. Para Aime Cesaire (1978) o gesto decisivo do princípio da 

colonização  

[…] é o do aventureiro e do pirata, do comerciante e do armador, do 

pesquisador do ouro e do mercador, do apetite e da força, tendo por detrás a 

sombra projetada, maléfica, de uma forma de civilização que a dado momento 

de sua história se vê obrigada, internamente, a alargar à escala mundial a 

concorrência das suas economias antagônicas. (p.15) 

   E também explana que no investimento colonial há a proclamação de uma ordem 

superior, que é responsabilidade do “[…] pedantismo cristão, por ter enunciado equações 

desonestas: cristianismo=civilização; paganismo=selvajaria, de que só podiam deduzir 

abomináveis consequências colonialistas e racistas, cujas vítimas haviam de ser os Índios, o 

Amarelos, os Negros” (idem). Pautada por estes pressupostos a empresa colonial vá se 

desenvolvendo de forma diversa e produzindo diferentes efeitos, que despertam também uma 

variedade plural de formas de contra-ataque pelos povos vitimados pela violência do projeto 

colonizatório.   
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Embora os efeitos produzidos, tenham suas singularidades de acordo ao território onde 

aconteceram, o processo civilizatório que deriva do empreendimento colonial, as sociedades 

latino-americanas têm alguns traços em comum como adverte, Lélia Gonzalez por serem estas 

colonizadas por países Ibéricos 

Herdeiras históricas das ideologias de classificação social (racial e 

sexual), assim como das técnicas jurídicas e administrativas das metrópoles 

ibéricas, as sociedades latino-americanas não podiam deixar de se 

caracterizarem como hierárquicas. Racialmente estratificadas, apresentam 

uma espécie de continuum de cor que se manifesta num verdadeiro arco-íris 

classificatório (no Brasil, por exemplo, existem mais de cem denominações 

para designar a cor das pessoas). Neste quadro, se torne desnecessária a 

segregação entres mestiços, indígenas e negros, pois as hierarquias garantem 

a superioridade dos brancos como grupo dominante.(2011, p.15) 

Em seus escritos, Lélia Gonzalez (1988, 2011), também afirma que as profundas 

desigualdades raciais que caracterizam a sociedade brasileira não são muito diferentes das 

outras sociedades que conformam a America Latina, evidenciando por exemplo, como a 

conscientização da opressão para as mulheres amefricanas se dá antes que nada pela questão 

racial. A categoria político-cultural de amefricanidade (GONZALEZ 1988) é elaborada pela 

autora e tem implicações que nos permite ultrapassar as limitações de caráter territorial, 

linguístico e ideológico (p.76) colocando-se como alternativa para entender profundamente a 

America como um todo e se constituindo como um sistema etnogeográfico de referência que 

designa a descendência dos africanos trazidos escravizados ao Brasil e os indígenas que aqui já 

habitavam, identificando uma experiência histórica comum de vivencia da dominação racista, 

mesmo pertencendo a diferentes sociedades (p.77).  

O substantivo racial, emerge então como a égide do projeto europeu, cristão, para o 

domínio e domesticação dos corpos, promovendo uma classificação étnica que teria ao branco, 

europeu, no topo de uma pirâmide por ele construída. Conforme apontam Cesaire (1978) e 

Fanon (2008) as bases e a estrutura da sociedade forjadas pelo colonialismo são racistas. 

Portanto a categoria raça, como explica Aníbal Quijano (2000) vai permear as dimensões mais 

importantes do novo padrão de poder mundial que carrega consigo a sua racionalidade 

eurocêntrica, assim para o autor, no seu sentido moderno a ideia de raça não teria uma história 

conhecida antes de America e serve para justificar uma classificação racial que se pretende 

universal, dada pelo lugar atribuído aos povos colonizados numa perspectiva eurocentrada e 

linear da história, onde representariam o passado/primitivo de uma trajetória civilizatória que 

acaba na Europa. Por este caminho a empresa colonial vá a perpetuar seu projeto, eurocentrado 

e de imposição universal, ao longo do tempo, inclusive se apoiando no aparecimento dos 
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Estado-nação, que representariam a “independência” das colônias e o fim do colonialismo. Esta 

premissa é mobilizada por um grupo de intelectuais latino-americanos, o grupo 

modernidad/colonialidad, dentre os quais Aníbal Quijano foi um dos seus mentores. Em um 

dos livros clássicos do grupo, que invoca a necessidade de um “giro decolonial”, os 

compiladores deste afirmam:  

Nosotros partimos, em cambio, del supuesto de que lá división 

internacional del trabajo entre centros y periferias, asi como lá jerarquización 

étnico-racial de las poblaciones, formada durante varios siglos de expansión 

colonial europea, no se transformo significativamente com el fin del 

colonilalismo y lá formación de los Estado-nación em lá periferia. Asistimos, 

mas bien, a una transicion de colonialismo moderno a lá colonialidad global, 

proceso que ciertamente há transformado las formas de dominación 

desplegadas por lá modernidad, pero no lá estrutura de las relaciones centro-

periferia a escala global. (CASTRO-GÓMEZ e GROSFOGUEL 2007, p.13)  

Desta maneira o grupo expressa que o projeto colonial, sustentado pela modernidade 

ocidental, tem sua continuidade agora nos moldes dos Estado-nação, e foi transformando os 

seus modos de dominação, expressados na ideia de colonialidades, nos âmbitos do ser 

(MIGNOLO 1995, MALDONADO TORRES 2007), do saber (LANDER 2000), do poder 

(QUIJANO 2000) e da cosmogonia ou da madre tierra (WALSH 2009). A colonialidade seria 

então como explica Mignolo (2000, 2017a) o lado oculto da modernidade e faz com que esta 

conceba a conformação do sistema-mundo apenas a partir do seu próprio imaginário, deixando 

de considerar o “[…] imaginário conflictivo que surge con y desde lá diferencia colonial” 

(MIGNOLO 2000, p.57), ou seja o imaginário das lutas revolucionarias, das práticas 

transgressoras e de todo o complexo de invenções dos povos subalternizados. Para o grupo de 

pensadores/as então não poderia se contemplar a modernidade sem a sua companheira na guerra 

da dominação, a colonialidade. Já decolonialidade insurge como a contra-cara do projeto 

dominador, superando a ideia da suposta descolonização a partir da criação dos Estados-nações 

e teria que se orientar à heterarquia da multiplicidade de relações raciais, étnicas, sexuais, 

epistêmicas, econômicas e de gênero (CASTRO GÓMEZ e GROSFOGUEL 2007). 

 Ora, a decolonialidade como conceito, tem o risco de virar um jargão se ela virar apenas 

uma forma de suprir demandas acadêmicas ou de ordem discursiva e assim estaria se traindo e 

esvaziando o conteúdo pragmático que a erigiu, a partir da inspiração na memória coletiva das 

ações, lutas, revoltas e movimentos de resistência política e epistêmica dos povos negros e 

indígenas nos lados de cá, na America Latina. Autores como Bernardino-Costa, Maldonado-

Torres e Grosfoguel (2017), também Rufino (2017) chamam a atenção para o risco da 

decolonialidade virar um fetiche conceitual ou uma moda acadêmica que se reduza a um 
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neologismo que gire em torno de uma retorica que se fixa nos traumas, afastando-se das práticas 

que a fizeram emergir como conceito e dos projetos de intervenção na realidade.  

As contribuições que este grupo de pensadores/as trazem são produto de profundos e 

extensos trabalhos realizados pelos seus integrantes, tendo amplos debates entorno das questões 

que destacamos anteriormente. Nos valemos da síntese de Pires (2020 p.307) em relação à 

decolonialidadade, para evidenciar como o grupo oferece possibilidades para outros horizontes: 

Trata-se de uma abordagem que, além de trabalhar as origens do 

colonialismo, pretende traçar as continuidades das estruturas de dominação 

econômicas, políticas e culturais fundadas nesse período e reproduzidas na 

contemporaneidade. Nesse sentido, a crítica ao eurocentrismo e sua adoção 

como modelo de universalidade é crucial para esse projeto. 

Complementarmente, há o compromisso de se amplificar perspectivas 

epistemológicas, culturais, políticas e econômicas silenciadas nos últimos 

séculos, como aquelas que decorrem das tradições indígenas e africanas. 

Há ainda uma crítica vigorosa aos padrões de normalidade que 

definiram até então “os de dentro” e os “outsiders”. Nesse sentido, é 

explicitada a vinculação entre colonialidade/modernidade e as hierarquias 

raciais, de gênero, religiosas, de normalização da sexualidade e de apropriação 

da natureza que se impuseram no continente americano desde o século XV. 

Assim as contribuições dos/das integrantes grupo modernidade/colonialidade, ao nosso 

entender podem se somar de forma potente, respeitosa e dialógica, ao longo trajeto de 

discussões e trabalhos que vem realizando há anos, pensadores/as indígenas e negros/as das 

Américas, que dialogam com esse acontecimento traumático que é a invenção do novo mundo, 

conformando um campo de investigação que poderia ser chamado de crítica ao colonialismo13. 

Entre alguns destes e que orientam nossa escrita, podemos citar os nomes de Aimé Cesaire, 

Frantz Fanon, Lélia Gonzalez, Guerreiro Ramos, Clovis Moura, Abdias do Nascimento, Muniz 

Sodré, Júlio Tavares, Bispo dos Santos, Ailton Krenak. Assim vamos conformando um balaio 

tático (RUFINO 2017) ao que se somam Mestres de Capoeira, da cultura popular, das ruas, as 

crianças, as pessoas comuns e que contempla uma gama diversa de conceitos que proveem das 

ações desenvolvidas em diversas esferas, misturando-se de forma deshierarquizada dentro desse 

balaio, para a confluência (SANTOS 2015) e a emergência pelo dialogo, de novas formas que 

operam nas frestas e nas brechas deixadas pelo mesmo projeto.  

  Assim para refletir a respeito de alternativas ao projeto homogeneizante, 

universalizante e de pretensão monolítica da modernidade ocidental, se faz iminente pensar e 

problematizar a educação como constituinte deste projeto, e como possibilidade constitutiva de 

                                                           
13 Reflexão feita pelo Professor Luis Rufino na banca de exame de projeto de mestrado. 
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dribles transgressores ao mesmo projeto. Ao nosso entender, como uma gillete, a educação 

corta para os dois lados e pode ser uma ferramenta sumamente perigosa, ora, para contribuir 

com a continuidade de um projeto de morte, de subalternização, de domesticação e de 

esquecimento promovido pela empresa colonial, ora, para transgredir e criar alternativas 

comprometidas com a vida (não só das pessoas), a memória, os complexos de conhecimento e 

a diversidade de experiências que conformam o mundo.  

A educação do projeto colonial pautou-se historicamente pela produção e reprodução 

de uma força domesticadora dos corpos. O corpo é o primeiro lugar de ataque do colonialismo 

conforme aponta Fanon (2008) “[…] é na corporeidade que se atinge o preto. ” (p.142). Como 

explica Santos (2015) um dos primeiros atos dos colonizadores era a mudança das 

autodenominações que os povos originários e afrodiaspórico já possuíam, dando conta de uma 

técnica de adestramento para animais, posto que nesses processos o primeiro que se realiza é a 

mudança de nome, com isso se procuravam a quebra da identidade no intuito de coisificá-los. 

Este processo de coisificação já era alertado por Cesaire (1978) ao enunciar sua equação: 

colonização = coisificação e denunciar que no contato entre colonizado e colonizado não há 

lugar para “Nenhum contato humano, mas relações de dominação e de submissão […]” (p.25).  

Neste sentido Cesaire fazia uma crítica rotunda ao conceito de humanidade e do homem, 

inventados pelos valores da burguesia europeia. Sobre a ideia de humanidade também se 

perguntaria Krenak (2019) “Será que ela não está na base de muitas escolhas erradas que 

fizemos, justificando o uso da violência? ” (P.7) e afirmava: 

A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto 

do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade 

esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, 

trazendo-a para essa luz incrível. Esse chamado para o seio da civilização 

sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, 

uma certa verdade, ou uma concepção de verdade, que guiou muitas das 

escolhas feitas em diferentes períodos da história. (p.8) 

A empresa colonial, no seu intuito de “humanizar” e “iluminar” faria seu investimento 

logo cedo, no território corporal para efetivar o seu projeto civilizatório, mediado por um tipo 

especifico de educação, apoiado e fomentado pela cristandade monoteísta. A educação que se 

instaura no processo de colonização tratava-se de um processo de aculturação onde se procurava 

inculcar costumes e tradições do contexto cultural do colonizador aos nativos, e a escola no 

Brasil, começa no período colonial tendo como missão principal ditada pelo rei de Portugal 

João III, a de converter os povoadores nativos, de modo que possam ser doutrinados e ensinados 

na fé católica, missão que ficou em mãos dos primeiros jesuítas, chefiados por Manuel da 
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Nóbrega, que vieram juntos do primeiro governador do Brasil em 1549 (SAVIANI, 2008). Isto 

evidencia um começo, que erigido sobre uma mentira, pois o colonialismo e os colonizadores 

mentem (CESAIRE 1978), apontado ao domínio da corporeidade, que irá se projetar no tempo 

por meio do epistemicidio (SANTOS 2018) que expressa a destruição de uma variedade imensa 

de saberes e conhecimentos que permitiam àqueles povos representar em seus próprios termos 

o mundo e transformá-lo pelos próprios objetivos.  

Inspirado por Cesaire (1978) vejo na educação os desafios e as possibilidades de assumir 

as exigências para um humanismo verdadeiro, que transgrida o humanismo mentiroso da 

empresa colonial. Conforme aponta Rufino (2017), a invenção de novos seres é uma das 

demandas que deve ser vencida na colonialidade e a educação neste sentido não se reduz a 

revelar um método para resolver dilemas escolares. Em consonância com isto, adeverte Simas 

(2020, p.55):  

Os comprometidos com a tarefa da invenção do pais nas encruzilhadas 

da educação não poderão se esconder mais apenas em seus aparatos teóricos, 

leituras clássicas e ideologias redentoras. A educação está também fora dos 

muros escolares. Se a escola não reconhecer isso, pior para ela e para quem 

ela educa. Aí mora o problema.  

 A educação para Rufino (2017), então pode ser lida como “fenômeno existencial na 

articulação entre vida, arte e conhecimento” (p.46) e por estas vias nos convida a transitar 

caminhos para pensar uma educação como axé, princípio da vida assente na cosmogonia iorubá, 

ao considerar: 

[…] o fenômeno educativo, em sua radicalidade, como um fenômeno 

oriundo da existência e da dinâmica das energias vitais (axé). A educação 

enquanto um fenômeno radicalizado no humano emerge como uma 

problemática filosófica que nos interroga sobre diferentes questões em torno 

do ser, do saber, do poder, do interagir e do aprender. Esse fenômeno está 

diretamente vinculado à experiência com o outro, tem como natureza radical 

sua natureza dialógica, diversa e inacabada. Por não te fuga, inscrevendo-se 

como um ato de responsividade, a educação, nesse sentido, é logo uma 

problemática ética, pois está implicada à dinâmica inevitável de tessitura de 

experiências com o outro. (P.105, grifo do autor)  

A Capoeira, como uma das invenções afro-diasporicas historicamente subalternizada 

pelos projetos domesticadores das elites burguesas brancas, mobiliza possibilidades potentes 

para pensar a educação, posto que ela própria representa um multicomplexo dinamizador de 

axé, de força vital. O caráter dinâmico da Capoeira desde seus primórdios, expressa uma 

sofisticação profunda em torno de práticas de movimentos de resistência e contra-ataque às 

ordens impostas. Na fuga, na ginga, na negaça, na esquiva, cabeçada, na rasteira e no rabo de 

arraia, mais tarde, na roda, na infindável quantidade de invenções e reinvenções de ações 
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motrizes, de rituais mistérios e segredos, a Capoeira educa em prol de um corpo de mandinga 

(SODRÉ 2008), “Mas a essência da luta sempre esteve no desnorteamento do adversário por 

meio da malicia e da negaça" (p.48). Na Capoeira precisa-se do outro (adversário), precisa-se 

de vida, para haver o diálogo corporal, o jogo de perguntas e respostas, cria-se a conversa 

corpórea, pautada por outras gramaticas. O outro é vida, e a forma de vida que entendemos aqui 

não se limita aos seres “humanos”, mas a toda e qualquer vida que contempla a natureza. Se 

torna vital, aprendermos com os velhos Mestre de Capoeira como João Grande que diz “Todo 

dia eu acordava cedo e treinava sozinho no mato. Treinava com os pé de mato. Rabo de arraia, 

sapinho, rolê” (CASTRO 2010 p.95). Diz o Mestre: “A capoeira que eu faço é natureza. […] 

vê um bicho fazendo um movimento, você faz o movimento também. Vê um peixe fazendo um 

movimento, você faz o movimento daquele peixe. […] A natureza que dá pra pessoa. A 

natureza.” (p.76). Neste sentido também se pronuncia o Mestre Curió “Capoeira é o meu 

passatempo favorito, é minha vida, é o meu lazer, é tudo que a natureza pede. Para mim capoeira 

é arte, dança, malicia, filosofia, educação. ”14 

A problemática da educação é iminente para pensar transformações e mudanças 

radicais. Radicalidade que se expressa na não acomodação e na opção crítica de enraizar o 

aprofundamento das contradições, numa atitude comunicativa, baseada no diálogo, em prol das 

lutas contra os silenciamento impostos e contra os que em nome da liberdade, matam a liberdade 

(FREIRE 1974). Se faz necessário invocar uma educação que ouça aqueles que tem para nos 

ensinar sobre as possibilidades de transformações e a diversidade da vida.  

“Precisamos de corpos fechados ao projeto domesticador do domínio 

colonial, que não sejam nem adequados nem contidos para o consumo e para 

a morte em vida. Precisamos de outras vozes, políticas porque poéticas, 

musicadas; da sabedoria dos mestres das academias, mas também das ruas e 

de suas artimanhas de produtores de encantarias no precário. (SIMAS 2020 p. 

56) 

 A Capoeira, é arte de transformação, já ouvimos dizer da boca de alguns Mestres, e isto 

é evidente quando olhamos para suas histórias, suas rodas, os trabalhos que milhares de 

capoeiras desenvolvem pelo Brasil e o mundo afora, quando pensamos em seu princípio 

dialógico, no saber dos velhos mestres. A Capoeira ainda parece ter a força da re-união, já 

impressa no seu nascimento em terras chamadas brasileiras a partir da comunicação dos corpos 

dos escravizados de diversas procedências da África, intencionalmente separados pela empresa 

colonial. Mais tarde, em finais do século XIX no Rio de Janeiro, capital do Império, “Italianos, 

                                                           
14 Depoimento do Mestre Curió no documentario “Mestre Curio Capoeira Angola parte 1”. Disponivel 

em https://www.youtube.com/watch?v=yR3njuUK47Y 
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argentinos, paraguaios, alemães, norte-americanos, chilenos, franceses, espanhóis, um babel de 

nacionalidades escondia-se nas sombras da capoeiragem” (SOARES 1994, p.177). E até os dias 

atuais Capoeira dá mostras do seu poder de comunicar e gerar possibilidades em prol da vida, 

unindo em suas rodas moradores de diferentes lugares, separados por guerras em formatos 

contemporâneos produzidas pelo sistema colonial/racista/capitalista, nas favelas ou na faixa de 

gaza. A roda de Capoeira é ainda um cosmos que contempla no seu plano concreto e simbólico 

de movimentos, musicalidades e ritos, toda a diversidade das formas de vida da natureza, leia-

se, pessoas, que são ao mesmo tempo bichos (como macacos, cobras, arraiais com seus rabos 

mortais, ou o que bem quiserem), plantas (como bananeiras, capim, maçaranduba, etc.), ao som 

de berimbaus, atabaques, pandeiros, compostos de madeira, aço, latas, couros e pedras, na roda 

invocam aguas, de rios e mares, para acalmar os ânimos quando os ventos que rondam a fazem 

pegar fogo e sangue jorra, os que se foram e os que estão por vir se fazem presentes no lamento, 

na alegria, ou no louvor, num inacabado movimento circular, que tem seus princípios e guarda 

memorias e tradições de lutas rebeldes, produzindo força vital, axé. Isso e muito mais, está 

presente nas rodas de Capoeira.    

O campo da educação, conforme apreendemos na academia, tem sido constituído e 

permeado pelas contribuições de diversos outros campos como a psicologia, a pedagogia, a 

antropologia, etc. A pergunta que nos suscita e colocamos para seguir pensando é: como e 

quando o campo da educação será afetado radicalmente pelos “campos” -com seus respectivos 

corpos- da Capoeira, da rua, das macumbas, do jongo, das brincadeiras e máximas das crianças, 

dos mais velhos, da Madre Tierra e da infinidade de outros, que conformam o emaranhado 

plural de educações que no dia a dia sustentam e reinventam o mundo?   

 

2.3 –GRANDES NARRATIVAS DE UM PROJETO DE NAÇÃO. 

Como já dissemos anteriormente, o projeto de morte eurocentrado do colonialismo 

perpetua seu legado por diversos mecanismos, de grande sofisticação e que atravessam os 

domínios do ser, do poder, do saber, das cosmogonias. As ações de dominação da empresa 

colonial se fundamentaram principalmente numa ideia da raça, que estruturou as relações de 

dominação do novo mundo, produzindo uma classificação dos seres, como superiores e 

inferiores. Esta classificação sustentada num primeiro momento pela cristandade, logo foi 

justificada pela emergência de uma forma de fazer ciência pautada pelo racionalismo 

cartesiano, que deixou como legado a rasura do corpo, entre o físico e o espiritual. Ora, estes 
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empreendimentos não foram simplesmente implantados e aceites como únicos, mesmo que 

assim o pretendessem, por isto diversas resistências produziram disputas e guerras que 

perduram até hoje na luta contra as distintas colonialidades, nada está acabado nem 

determinado, embora essa seja a pretensão da empresa colonial. Assim acompanhamos o 

pensamento de Rufino (2017) no sentido da não redenção ao colonialismo, posto àquilo que foi 

colocado como única presença possível, também foi encruzado por presenças subalternas 

(p.12), ainda sabemos que a empreitada colonial é um projeto sustentado pela mentira e que a 

Europa, como propulsora desse projeto é moralmente e espiritualmente indefensável 

(CESAIRE 1978).   

Neste sentido, observamos a criação dos Estados-nações, como o elemento que dá 

continuidade ao projeto de dominação e que pretende assim disfarçar em maior ou menor 

medida as opressões sob o manto das “independências”. Cesaire (1978) já dizia que o 

humanismo e as nações são os dois valores inventados pela burguesia europeia e que esta lançou 

ao mundo para reduzir a um monologo a humanidade e acabar com as diversidades. Cada nação, 

no entanto, teve suas peculiaridades e seus próprio processos constitutivos que as diferenciam 

e o que é inegável, é que mesmo havendo espaços de poder que historicamente estão em mãos 

de uma elite, masculina, branca, as diversidades não puderam ser apagadas e as vozes não 

puderam ser caladas.  

As nações, produtos da colonização europeia nas américas, são sustentadas por grandes 

narrativas que as elites, dominantes, vão elaborando ao longo da constituição das mesmas. Estas 

grandes narrativas, que provem dos diversos campos e instituições nacionais a serviço das 

elites, são pensadas e vão sendo elaboradas na tentativa de organizar o pensamento nacional 

que logo vai produzir sociabilidades e será permeado por símbolos, memorias, monumentos, 

corporeidades, que passam a ser os elementos fundantes dessa nação. A nação ainda organiza 

seus territórios, delimita suas fronteiras que as diferenciam das outras em termos geográficos, 

e dentro delas se disputam espaços nos mais diversos campos (pensamento, território, memoria, 

educação, etc.), entre as forças hegemônicas e as subalternizadas. Pensar a nação é uma tarefa 

complexa e inacabada, pois entendemos elas como processos dinâmicos e em disputa. Nos 

casos da America-latina os estado-nações tem ao redor de 200 anos de vida, mesmo com o seu 

curto tempo de existência como tais, expressam profundas complexidades para serem 

analisadas. Para fins do nosso trabalho, tentamos apontar elementos que nos convidam a pensar 

como se constituíram algumas das grandes narrativas que arquitetam e tentam fazer do Brasil 

uma nação homogênea, apontada para um universal eurocentrado regido pela ideia de Nação 
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Brasileira, uma ideia-projeto das elites, brancas, patriarcais, eclesiásticas, coloniais. Essas 

narrativas, porque enganosas e mentirosas, são disputadas desde que se forjam. Porém algumas 

delas, sendo momentaneamente vitoriosas, contribuem com o epistemicidio (SANTOS 2018) e 

o semiocídio (SODRÉ 2017) postos em marcha pela empresa colonial, assim efetivando o 

projeto de morte dos saberes, dos sentidos e dos seres que não são contemplados no projeto 

colonial do Estado-nação brasileiro, um projeto de produção de não presença e esquecimento 

(RUFINO 2017).  

O Brasil, a diferença das outras nações da America Latina que foram produzidas pela 

colonização espanhola, é uma invenção derivada da colonização portuguesa, criada a partir dos 

privilégios das elites brancas e reproduzida para se preservá-los. Isto vai produzir efeitos 

diversos e diferenciados dos vizinhos. Num primeiro momento chamamos a atenção para a 

particularidade da “antecipação” das elites brasileiras. Uma caraterística particular destas elites 

desenvolvidas na colonização portuguesa em América, conforme nos explica o professor 

Júlio15, é a sua capacidade de se antecipar ao povo, evitando possíveis revoltas e rebeliões.  

O enunciado que resume esta estratégia é: faça a revolução, antes que o povo a faça, que 

tem como exemplo a “Frase típica de D. Joao VI: - Meu filho, põe essa coroa na tua cabeça, 

antes que algum aventureiro o faça! ” (ANDRADE, 1928, p.4). Desta forma, os grupos 

dominantes têm conseguido com eficiência e dissimulo levar a frente seu projeto de hegemonia 

e manutenção dos seus privilégios, se antecipando e “racializando” o pensamento da sociedade 

brasileira, através da produção e reprodução de mecanismos de poder16 objetivos como: as leis, 

as constituições, documentos curriculares para a educação, etc. E subjetivos como: a construção 

de verdades conciliatórias, as tentativas de apagamento das memórias do povo, o enaltecimento 

de determinados “heróis” nacionais, dentre outros. Desta maneira tentaram efetivar o 

esquecimento das indignidades cometidas na época da escravidão no Brasil, remover os 

vestígios das revoltas ocorridas como resistência à ordem escravocrata e colonial, evitar a 

indignação e a rebelião, com o fim de reproduzir o status social constituído. Entendemos que a 

construção de uma memória nacional, é um destes processos subjetivos, e está se pleiteia entre 

os grupos dominantes e subalternizados, afirmando determinadas narrativas.  

                                                           
15 Idem  
16 A alusão a mecanismos de poder objetivos e subjetivos foi recupeada das aulas na disciplina 

Antropologia Social do Brasil, Professor Julio Tavares,  Programa de Pós-graduação em Antropologia, 

Universidade Federal de Fluminense em 2019. 



61 
 

Para Pollak (1989) isto poderia expressar a disputa entre memorias oficiais/dominantes 

e subterrâneas, não significando necessariamente uma oposição entre estado e sociedade civil, 

mas uma relação entre grupos minoritários e sociedade englobante. No escrito do autor não 

identificamos o que seria essa sociedade englobante, mas parece transparecer pelos exemplos 

que coloca, a sociedade hegemônica europeia, que produzirá silenciamento e esquecimentos às 

minorias, que também não explicita quais são, mas nos exemplos é representada por judeus e 

vítimas do stalinismo. Ora, para nós, nas bandas de cá, esse embate se dá entre os grupos das 

elites, brancas, colonialistas, que na construção de um Estado-nação-colonial, caminha em 

direção ao genocídio das memorias subalternas dos povos negros e indígenas.    

Na produção dessa memória nacional a nação brasileira não traz a nem mobiliza na 

construção das narrativas a palavra liberdade, a diferença dos outros países da America-latina 

que tem nela a base dos seus movimentos independentistas no século XIX e a construção de 

suas nações. Assim movimentos que trazem essa ideia na constituição das narrativas da nação 

brasileira são derrotados em prol da ideia e concretude de uma atitude conciliatória entre os 

grupos em disputa. É caso do movimento abolicionista, que mesmo estando conformado por 

um grande número de ativistas negros e negras, tem sua reprodução no tempo na imagem do 

Joaquim Nabuco como o “maior ativista” e a Princesa Isabel como a “libertadora”, deixando 

apagada e silenciada outras narrativas, a dos protagonistas de fato, que não se firmam na 

memória nacional.  

Assim como coloca Clovis Moura (1983) haverá ainda uma remanipulação dos símbolos 

escravistas, que apagam a memória histórica e étnica, pretendendo tornar o negro um sujeito 

ahistórico, para apagar suas lutas contra-coloniais como Palmares, as revoltas dos malês, dos 

alfaiates e muitos outros. Muniz Sodré partilha um exemplo de tantos, para denotar como isto 

acontece com a Capoeira, que com suas complexidades e ambiguidades, disputa narrativas com 

a empresa colonial. Sodré (2008) comenta a respeito da participação dos capoeiras na repressão 

da revolta dos soldados ingleses, irlandeses e alemães contratados por Dom Pedro I, a qual ele 

teve conhecimento por meio do livro Capoeira Angola de Waldeloir Rego, e acha curioso como 

este fato não é comentado nos livros correntes de história, “[…] quando se observa que qualquer 

manifestação de coragem por parte de membros da elite brasileira costuma ser 

historiograficamente festejada” (p.41). O próprio autor coloca a continuação da sua explanação:  

“Obviamente, esse esquecimento tem a ver, primeiro, com a 

participação ativa de negros no episódio. Depois, com a atuação vitoriosa 

daqueles (os capoeiristas) que costumavam ser estigmatizados como inimigos 

públicos desde a chegada de Dom João VI ao Brasil em 1808. (p.42)  
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Neste sentido também canta o Mestre Moraes em sua ladainha: “A história nos engana, 

dizendo pelo contrário, até diz que abolição aconteceu no mês de maio. A prova dessa mentira, 

é que dá miséria eu não saio, viva vinte de novembro, momento pra se lembrar. Não vejo no 

treze de maio, nada pra comemorar, muitos tempos se passaram, e o negro sempre a lutar[…]”17. 

Fazendo uma crítica à “história oficial” mentirosa, trazendo à tona memória de Zumbi, a luta 

do povo negro na abolição e a luta que não cessa no dia a dia, o Mestre apresenta uma narrativa 

em sua composição que é contraria à oficial e que não condiz com a da nação brasileira.  

Esta produção de uma memória nacional que é uma memória coletiva, mas não 

construída coletivamente, será a que dita o que merece ser lembrado no imaginário da nação. 

Desta forma observamos como a preservação e recuperação das memórias subalternizadas se 

torna relevante para rever e combater todo um imaginário que vem se construindo desde a 

colonização e que precisa ser reconstituído, para mirar outras possibilidades. Para isto se faz 

iminente olhar para os mecanismos que atuam no entramado da constituição das narrativas que 

perpetuam a herança colonial e que fundam uma psicopolítica que interage de forma entrelaçada 

nos territórios da língua, comunicação e da cultura (TAVARES 2015). Neste sentido à 

psicopolítica, soma-se uma política fenotípica, que como explica Clovis Moura (1983) tem na 

ideologia de branqueamento a tática para desarticular ideológica e existencialmente o segmento 

negro na sua autoanalise, neutralizando a sua consciência étnica por meio de uma verbalização 

democrática. “Isto levou a que grandes segmentos negros, tendo introjetado esta ideologia do 

colonizador, procurasse passar por brancos, ou pelo menos, promover-se na escala cromática 

que o colonizador estabeleceu, tendo como modelo superior a ser alcançado o branco” (p.126). 

Por conseguinte, sob o manto de um mito de democracia racial, as tentativas de 

embranquecimento da raça e da cultura tem sido estratégias seculares de genocídio do negro 

brasileiro (NASCIMENTO 1978). Ainda, alavancada por uma arquitetura de mecanismos de 

dominação, a empresa colonial se valerá de blindagens cognitivas (TAVARES 2015) que 

efetivadas no campo da comunicação e pela linguagem, bloquearam o acesso a determinados 

conteúdos, memorias, experiências de vida, controlando indignações e emoções, por fim, 

expressando a negação da presença do racismo.   

Olhando para as grandes narrativas e como estas vem sendo desvendadas, observa-se 

uma nação que carrega no seu histórico 400 anos de escravismo que permeiam a sociedade em 

todos seus âmbitos e níveis, constituindo o que Clovis Moura (1983) chamou da formação do 

                                                           
17 Trecho da ladainha “Rei Zumbi dos Palmares” do Mestre Moraes.  
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ethos do brasileiro, que presume uma impossibilidade de associação entre o brasileiro e regimes 

de opressão, negando assim os problemas, dando continuidade e reorganizando as práticas 

colonialistas. Para driblar as blindagens e transgredir esse ethos, outras narrativas estão aí para 

encantar os caminhos. Narrativas que constituem a própria existência e a memória coletiva dos 

povos indígenas e dos afrodescendentes (WALSH 2014). Narrativas da “brasilidade” que se 

debatem com um Brasil oficial, narrativas que muitas vezes se expressam em outras gramaticas, 

do tambor, do corpo, do encante, da rua (SIMAS 2020) e que esquivam pelas artimanhas 

inspiradas na capoeiragem, um grafocentrismo implantado pela empresa colonial eurocentrada. 

Como apreender a ler/sentir essas narrativas e se comprometer de forma responsável com elas? 

É uma pergunta que suscita como desafio pessoal e coletivo. Um exercício profundo de escuta 

nos espera, para ontem.  

 

2.3.1 - OS CÃES DE GUARDA, AS NARRATIVAS, O CORPO E A CAPOEIRA.  

O colonialismo e suas narrativas, nos sofisticados processos arquitetados para sua 

produção e estabelecimento, contou e conta até hoje com seus cães de guarda, inventores de 

subterfúgios, charlatões, mistificadores, historiadores, psicólogos, romancistas, sociólogos, etc. 

que negam qualquer mérito às raças não brancas (CESAIRE 1978). São os “autores de visão 

eurocêntrica que colonizaram até hoje o discurso sobre a nação brasileira” (SANTOS 2015, 

P.11). Uma profunda e esclarecedora critica neste sentido pode ser observada na magistral obra 

“introdução crítica à sociologia brasileira” que Guerreiro Ramos redigia em 1957 (RAMOS 

1995). Entendemos, pelas sugestões de teóricos citados neste trabalho, ser uma tarefa 

importante, desvendar a complexa trama elaborada pelos cães de guarda, para melhor 

compreender a arquitetura do colonialismo e a formação posterior dos estado-nação. Ora, é 

importante dizer, como coloca Rufino (2017), que escrevemos para sacramentar o que já foi 

dito. Já dito por grandes pensadores, que pelas seus trabalhos e reflexões, provocam-me a 

pensar as problemáticas que atravessam o trabalho. Assim, a continuação, traremos algumas 

reflexões levantadas nas discussões e leituras da disciplina pela qual este escrito se desenvolveu, 

mas que de nenhuma maneira esgota o amplo e complexo repertorio de construções ideológicas 

e teóricas produzidas pelos cães ao longo da invenção da nação brasileira.  

Olhando para um recorte temporal situado a partir da em finais século XIX e meados do 

século XX, marcado por profundas mudanças, onde houve contribuições relevantes na 

construção das narrativas hegemônicas da nação brasileira, que influenciam na tentativa do 

estabelecimento de uma retorica branca sobre o corpo e que também trará consequências na 
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construção da ideia de “povo” brasileiro e de quem é digno de estar contemplado nessa ideia. 

Esta época é marcada pela abolição da escravatura, a proclamação da república e logo por um 

projeto arquitetado pelas elites dominantes para “branquear” o Brasil, na tentativa de apagar a 

história e as experiências do negro, produzir esquecimento e negar a presença dos corpos que 

não se enquadram no padrão branco. Veremos como intelectuais produzem a base 

epistemológica que sustenta este projeto. 

Assim recuperam-se, num primeiro momento, elementos do livro O abolicionismo de 

Joaquim Nabuco, datado de 1883 que se configura como um clássico da propaganda 

abolicionista da época. Nabuco é considerado no senso comum um dos maiores intelectuais do 

Brasil e a sua produção literária é sem dúvida influente das grandes narrativas nacionais. Neste 

livro o autor realiza uma apologia à abolição da escravatura, apresentando algumas 

características do movimento abolicionista, com um forte sentido propagandista da causa, ele 

diz: “A propaganda abolicionista é dirigida contra uma instituição e não contra uma pessoa. 

Não atacamos os proprietários como indivíduos, atacamos o domínio que exercem e o estado 

de atraso em que a instituição que representam mantém o pais todo” (NABUCO, 1977, p.74). 

Como se vê na citação, ele tem um interesse implícito, que vai percorrer toda a obra, o da 

conciliação. Sutilmente ele argumenta que não ataca aos proprietários como indivíduos, 

promovendo uma espécie de “paz” entre opositores, procurando uma sorte de trégua entre os 

que detém o poder, ou seja, aqueles que tinham acesso a sua obra e por condições de privilégios 

educacionais, podiam ler a mesma. Ele negligencia toda uma história de luta do povo negro em 

diáspora, apagando, silenciando, as rebeliões e as tentativas de luta contra a ordem escravocrata 

e ainda tomando o lugar do escravizado, para criar sua retorica discursiva, como se vê na 

seguinte citação: “a escravidão, por felicidade nossa, não azedou nunca a alma do escravo 

contra o senhor - falando coletivamente – nem criou entre as duas raças o ódio reciproco que 

existe naturalmente entre opressores e oprimidos” (Ibidem, p. 70). Ainda reforça seu 

posicionamento conciliador, elitista, promovendo a indenização aos donos de escravos por parte 

do Estado, ele coloca isto de forma nítida e explicita: 

(...) desde que uma geração consentiu ou tolerou um crime qualquer, 

seja a pirataria, seja a escravidão, outra geração não pode suprimir esse crime, 

sem indenizar os que cessarem de ganhar por ele; isto é, enquanto não tiver o 

capital que esse crime representa, não poderá, por mais que sua consciência 

se revolte e ela queira viver honestamente, desprender-se da responsabilidade 

de cobri-lo com sua bandeira e de prestar-lhe o auxílio de suas tropas, em caso 

de necessidade. À vista desta teoria nenhum pais pode subir um degrau na 

escala da civilização e da consciência moral se não tiver como desapropriar a 

sua imoralidade e o seu atraso. Adoto, entretanto, esse ponto de vista para 
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simplificar a questão, e concedo o princípio que o Estado deva entrar em 

acordo para indenizar a propriedade escrava, legalmente possuída” (Ibidem, 

p.188) 

Assim deixa em evidencia a sua proposta de memória seletiva, que promove o 

apagamento da história da escravidão e o perdão aos perversos cumplices daquele genocídio, 

contribuindo de forma rotunda com o silenciamento das rebeliões dos africanos escravizados 

em solo brasileiro, que será solo fértil para a produção das blindagens cognitivas (TAVARES 

2015) que seguram as indignações produzidas por esta época nefasta, controlando emoções e 

reproduzindo o viés domesticador da empresa colonial. Ele deixa transparecer isto em sua obra 

numa contundente afirmação:  

A anistia, o esquecimento da escravidão; a reconciliação de todas as 

classes; a moralização de todos os interesses; a garantia da liberdade dos 

contratos; a ordem nascendo da cooperação voluntaria de todos os membros 

da sociedade brasileira: essa é a base necessária para reformas que alteiam o 

terreno político em que esta existiu até hoje. O povo brasileiro necessita de 

outro ambiente, de desenvolver-se e crescer em meio inteiramente diverso. 

(Ibidem, p. 203)  

Nabuco já advertia sobre os perigos da Capoeira daquele tempo, embora, naquela época 

ele nem imaginasse os espaços que esta arte iria disputar no cenário nacional, no mundo e como 

ela iria se transformar para perdurar no tempo. Este era o período das maltas de Capoeira, 

organizações de capoeiras que prestavam serviços aos proprietários de terras e controlavam ou 

fraudavam eleições (TAVARES 2012). Estes grupos “[..] tocavam o terror na cidade e, ao 

mesmo tempo, estavam ligadas a políticos poderosos para os quais serviam de guarda-costas” 

(PASSOS NETO 2017, p.148). Para um aprofundamento sobre o período das maltas, 

destacamos os extensos trabalhos de Soares (1994, 2008). Sobre os capoeira dizia Nabuco: 

Os capangas no interior, e nas cidades os capoeiras, que também tem 

a sua flor, fizeram até ontem das nossas eleições o jubileu do crime. A faca de 

ponto e a navalha, exceto quando a baioneta usurpava essas funções, tinham 

sempre a maioria nas urnas[...] 

A máquina eleitoral é automática, e, por mais que mudem a lei, o 

resultado há de ser o mesmo. O capoeira conhece o seu valor, sabe que não 

passam tão depressa como se acredita os dias de Clódio, e em breve a eleição 

direita será o que foi a indireta: a mesma orgia desenfreada a que nenhum 

homem decente devera, sequer, assistir. (1977, p.171, grifo do autor)   

Conforme nos explica o professor Júlio Tavares, Joaquim Nabuco, liberal, branco, de 

família aristocrática e figura fundamental do projeto republicano é um dos personagens que está 

disputando naquele momento as narrativas de formação de uma nação e do pensamento 

brasileiro. Seu discurso resulta vitorioso se leva em conta que o movimento abolicionista era 

um movimento social de massa, onde a narrativa de Nabuco era uma entre tantas. Como 
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exemplo podemos citar a Luís Gama e José do Patrocínio, ambos negros, filhos de 

escravizados/as, abolicionistas também, mas com uma transcendência histórica no imaginário 

social e na literatura bem menos expressiva do que a do Nabuco. Ficam assim de fora outras 

narrativas na formação da memória nacional, as dos excluídos.18  

A seguir trago alguns trechos escritos por Patrocínio, para elucidar a posição diferente 

da de Nabuco em torno da questão abolicionista, posto que para Patrocínio, independentemente 

de como, ela devia ser feita, sem indenização e com urgência. Dizia em 1982: “A abolição se 

fará no parlamento, ou na praça pública; terá como laurel ou as claridades da paz, ou as 

labaredas vermelhas do combate. ” (1996, p.49). E anos mais tarde, em 1985, outro escrito 

(todos eles de jornais para os quais escrevia) incita a rebelião e dá um aviso às elites, 

alfabetizadas que o liam, ele coloca: “Nas fazendas, os escravos estão hoje convencidos de que 

tudo depende de um pouco de esforço por parte deles; que podem escrever com suas próprias 

mãos sua carta de emancipação. ” (1996, p.80). A respeito da indenização para os donos de 

escravos ele dizia: “Indenizar o que, com que é para quê? Só se indeniza o que é propriedade 

legal e o escravo é uma espoliação praticada por algumas castas contra o Estado. ” (p.89). 

Deliberadamente estas narrativas, ficam escondidas na memória nacional e não conformam o 

imaginário da Nação, representam uma afronta às elites brancas.    

Depois da abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República em 1889, 

ganham força no cenário cientifico nacional as produções que se orientam a demostrar uma 

inferioridade do negro, do índio e do mestiço, tendo como maior expoente Raimundo Nina 

Rodrigues, que vai fundar o regime de verdade da supremacia racial branca e vai se espalhar de 

forma tal que terá grande quantidade de seguidores preocupados com reproduzir e afirmar estas 

ideias. Oliveira Vianna, Silvio Romero são exemplo destes, figuras destacadas na literatura 

nacional, que vão ao encontro de Nina Rodrigues para contribuir com a realização de um projeto 

arianizante de embranquecimento da sociedade brasileira, profundamente racista e excludente. 

Segue um parágrafo significativo do livro As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no 

Brasil, de Nina Rodrigues que representa de maneira fiel esta ideia:  

A civilização ariana está representada no Brasil por uma fraca minoria 

da raça branca a quem ficou o encargo de defendê-la, não só contra os atos 

antissociais – os crimes – dos seus próprios representantes, como ainda contra 

os atos antissociais das raças inferiores, sejam estes verdadeiros crimes no 

conceito dessas raças, sejam ao contrário manifestações do conflito, da luta 

                                                           
18 Anotações em sala de aula na disciplina Antropologia Social do Brasil, Programa de Pós-graduação em 

Antropologia, Universidade Federal de Fluminense, do dia 29/08/2019 
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pela existência entre a civilização superior da raça branca e os esboços de 

civilização das raças conquistadas, ou submetidas. (RODRIGUES 2011, p.73)  

Nesta linha de pensamento, se configura a eugenia no Brasil, aparecendo como ciência 

que sustenta a ideologia de branqueamento e as políticas públicas da época, orientadas a clarear 

o Brasil. Sobre isto, Stepan nos informa: “Especialmente depois da abolição da escravatura, em 

1988, a ciência foi cada vez mais usada, como na Europa desde o Iluminismo, para definir 

quanto a ‘natureza’ devia limitar a igualdade social e política dos negros e mulatos na nova 

república. ” (2004, p.338). O maior propagandista da eugenia foi Renato Kehl, que organizando 

reuniões com médicos de prestigio, cria a Sociedade Eugênica de São Paulo na década de 1910, 

em 1929 publica o primeiro Boletim de Eugenia e neste mesmo ano é realizado o Primeiro 

Congresso Brasileiro de Eugenia no Rio de Janeiro sob a presidência de Roquete-Pinto 

(STEPAN 2004). A respeito do movimento eugênico na década e 1920 explica Gioppo (1996): 

Em Piracicaba – SP, nessa época, fundava-se a Associação Brasileira 

de Eugenia, que reuniu médicos higienistas e outros simpatizantes e divulgou 

os preceitos higienistas em boletins e jornais de medicina; e para atingir a 

maioria da população, em livros de literatura e livros de formação de 

professores. (p.169). 

Observa-se que o termo higiene se associa à eugenia, funcionando como um substitutivo 

que acaba transformando-se em sinônimo no contexto brasileiro. O projeto de higienização 

promovido sutilmente pelas industrias naquela época, pretendia a disciplinarização para moldar 

o operário para o seu espaço de trabalho e desta forma pelos meios que utiliza (cria vilas 

operarias, isola ao trabalhador, impregna o livro didático com estes ideais, entre outros) 

funciona como um eficiente fator de segregação racial (GIOPPO, 1996).   

 Como se percebe, a partir desta organização do “movimento” eugênico, as produções 

teóricas, as publicações e os congressos realizados, as práticas em si, alcançam diversas esferas 

da sociedade, como a educação, a economia, a política, a saúde, o direito, a sexualidade, a 

reprodução. Estas influencias se verão refletidas em anos posteriores no Governo Vargas, que 

é caracterizado pelo subsidio de uma forte retórica do corpo, tendo como instrumento à 

Educação Física, que surge com um discurso de disciplinar corpos e espíritos, e o papel de 

vigiar e controlar esses corpos, efetivando assim uma consistente biopolítica (TAVARES, 

2012). Desta maneira vemos como a manipulação da memória, também se dá no âmbito da 

corporeidade, evidenciando um projeto de apagamento e controle das memórias corporais do 

povo negro e seus descendentes. O caso do Governo Vargas da prova disto, quando por 

exemplo, fará claudicar a proibição referente à prática da Capoeira, confinando-a a ser realizada 
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em espaços fechados e intensificando o processo de institucionalização da mesma, podendo 

assim, controla-la e vigia-la por meios legais, como a demanda de um alvará para 

funcionamento. Desta forma o Estado se apropria do lugar da prática das sabedorias populares 

e isto implica uma reordenação do esquema corporal existente, que era mais relativo ao 

cotidiano africano, produzindo uma nova retorica do corpo (TAVARES, idem).  

Os sofisticados mecanismos de dominação, domesticação e racialização dos corpos, 

terão continuidade intelectual e irão instituindo o pensamento social brasileiro pela mão e a 

tinta de intelectuais como Gilberto Freire (2006) e Sergio Buarque de Hollanda (1995), que 

darão continuidade pelas vias da cordialidade, da folclorização das práticas culturais e do 

enaltecimentos dos atributos dos povo negro que lhes parecem aceitáveis e  em lugares bem 

determinados, para a formação de uma identidade nacional que visa o branqueamento do seu 

“povo”.  

A tentativa do estabelecimento de uma consciência branca que abarque o “povo”, 

interditando a existência dos nativos e dos africanos escravizados trazidos no processo de 

diáspora, teve como explica Fanon (2008), os corpos como alvos privilegiado para a dominação 

(física e simbólica) e efetiva a tessitura de um esquema corporal e histórico racial que ele vai 

chamar do “peso da maldição corporal”. Estes mecanismos funcionam aqui como operadores 

que nos ajudam a entender como, por meio das violências exercidas sobre o território corporal 

do não branco, determinadas narrativas foram arquitetadas de maneira eficaz pelas elites 

brancas heternormativas, tornando-se oficiais, pretendendo determinar o lugar do outro no 

tecido social e se posicionando como únicas e universais. Assim o racismo, estruturante das 

sociedades, operará não apenas no âmbito do físico, mas também do simbólico, atravessando 

todas as instancias existenciais, formadoras e dos saberes dos sujeitos subalternizados no 

processo colonizatório e se configurará no Brasil, como diz Kabenguele Munanga (2012), em 

um crime perfeito. Ora, como diz Lélia Gonzalez (2011) “[…] foi dentro da comunidade 

escravizada que se desenvolveram formas político-culturais de resistência que hoje nos 

permitem continuar uma luta plurissecular de libertação” (p.18). Assim para cada ataque do 

colonialismo em suas distintas faces, sempre houve respostas e contra-ataques daqueles nos 

quais a empresa colonial investiu seu projeto de morte e esquecimento. O capoeira toca seu 

berimbau e entoa: na roda da malandragem grande e pequeno sou eu!   

O corpo e a memória corporal imbuída nele, como um arquivo que é ao mesmo tempo 

uma arma (TAVARES 2012) se coloca como fator fundamental de disputa entorno das 

narrativas, já que são os corpos não contemplados ou aos quais se lhe atribuem um determinado 
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lugar - para o projeto homogeneizante da nação brasileira e a consequente formação da sua 

ideia de “povo”- os que entram no campo de batalha para fazer emergir outras possibilidades. 

Este campo de batalha é também um campo de mandinga (RUFINO 2017) posto que o corpo 

com sua memória e saber corporal (TAVARES 2012) se valerão de toda a sofisticada gama de 

invenções surgidas como contestação às opressões seculares do colonialismo e suas 

colonialidades, tornando-se muitos deles, como o próprio Mestre Bimba, corpos de mandinga 

(SODRÉ 2008). Desde a roda se ouve a cantiga: campo de mandiga, vamos mandingar, vamos 

mandingar, vamos mandingar! 

Operando nos espaços deixados pelo projeto que vá inventando o Brasil, com a malicia 

que a caracteriza, a Capoeira invoca o espirito de resistência contra a opressão ao regime 

escravocrata e suas consequências nefastas. Entendida como capaz de definir uma dinâmica 

cultural própria, Tavares (2012) nos dá pistas para compreender que a capoeira apresenta um 

desafio aos obstáculos estabelecidos pelo colonizador no dia a dia da existência elementar do 

negro escravizado.  

Isso nos demostra que a dominação não pressupõe uma prática 

monolítica, fechada, cujas brechas são inexistentes. O aproveitamento das 

brechas foi a meta definida pela população negra, só que não pelas vias do 

enfretamento direto. Foi escolhido, ou melhor, foi trilhado o caminho do meio, 

dos interstícios: a sedução que, no fundo, dará na manhã, no jeitinho do jogo 

do corpo, enfim no jogo de cintura e sua projeção cognitiva: a ginga (e a 

mandinga como sua contraface). Esta seria a positividade desse procedimento. 

(p.92. Grifo do autor) 

Destaca-se nesse procedimento o papel do corpo como sustento ao qual lhe corresponde 

assegurar a herança do que foi perdido, assumindo um papel de arquivo onde se inscrevem as 

heranças da população afro-brasileira e também o papel de arma como instrumento de defesa 

física (TAVARES idem). Podemos assim falar de narrativas corpóreas, repletas de gramaticas 

e estéticas não pautadas pela centralidade das grafias eurocentradas e deslocadas de uma 

colonização dos sentidos que sempre prezou a vista como o principal e fundamental. A força 

da emergência de outras comunicações possíveis, coloca-se como alternativa e contestação a 

um dos primeiros atos do colonialismo que é a imposição da linguagem do colono e 

consequentemente o veto da língua nativa do colonizado. A capoeira, com sua malicia produz 

entre os capoeiras outro tipo de comunicação, um diálogo corporal atravessado por todos os 

sentidos, evidenciado na máxima dos velhos Mestres, “Capoeira é jogo de perguntas e 

respostas”. Estes diálogos são permeados por uma estética contra-colonial impregnada de 

simbologias que tem uma força política, tão forte como a própria política hegemônica. Assim 

o repertorio corporal da capoeira, como coloca Tavares (2012) na citação acima, são as 



70 
 

projeções cognitivas que dão o tom para os dribles, praticados nas frestas, das blindagens 

estabelecidas pela continuidade do projeto colonial, nas formas de colonialidades do ser, saber, 

poder, e das cosmogonias.  

O corpo é o suporte de tudo. E na Capoeira, o corpo do capoeira joga, canta, dança, 

sente, se conecta com os ancestrais, se emociona, compõe suas cantigas, improvisa, rima, conta 

histórias, organiza a roda, ensina, aprende, luta, cai, se levanta, cria estéticas diversas da 

corporalidade, na roda reinventa a sua luta, dinamiza a força vital e como dizem os velhos 

Mestres, é da pequena roda da Capoeira que se levam os aprendizados para a grande roda da 

vida. O universo simbólico da Capoeira e sua memória coletiva estão junto ao corpo, também 

são corpo, com/por ele se criam e recriam ao longo da sua história. Cantigas, musicalidades, 

rituais, movimentos, formas de se relacionar, histórias de vida, narrativas subalternas, vem 

contestando espaços na produção da memória e das narrativas oficiais. Na memória coletiva 

dos povos podemos olhar para ferramentas pedagógicas que nas palavras de Walsh (2013) 

abrem janelas para práticas insurgentes, políticas, sociais, culturais, epistêmicas e existenciais 

que ensinam formas de resistir, rebelar-se, seguir e viver a pesar da colonialidade. São estes os 

legados que nos orientam na busca da superação das jerarquias epistêmicas, cosmogônicas, 

raciais/étnicas, de gênero/sexualidade e em prol da busca por justiças cognitivas e sociais.      

Capoeira, como uma invenção afro-diasporica insurgente contra-colonial, tem desafiado 

pelas rachaduras do projeto colonial, a visão monolítica de narrativas que se oficializaram como 

triunfantes no processo de criação da Nação Brasileira. A Capoeira e os seus corpos ao longo 

da sua história invadem o imaginário branco e incomoda. Contesta aos projetos de controle dos 

corpos, seja pelas fugas dos engenhos, seja pela organização em maltas e seu envolvimento na 

política da época imperial, pelas diferentes participações em momentos de revoltas não 

registrados na historiografia oficial, pela confronto com as instituições do estado como a polícia 

e o exército, pela organização das rodas e ocupação dos espaços públicos, pelas disputas da 

estética atraves da proposição da sua beleza seja no fio da navalha ou no gingar de uma criança 

e tantas outras formas de contestação, num convívio que se situa entre o bem e o mal implantado 

pela cristandade. Diz o Mestre Nestor Capoeira: “Menino escuta essa toada; o lance certo, 

muitas vezes está errado. [...]” (PASSOS NETO, 2017, p.23, grifos do autor). A Capoeira 

incomoda pela contestação à branquitude como sistema de pensamento, propondo formas não 

brancas, inacabadas de reinventar o mundo. Muitas vezes querem determina-la, defini-la, mas 

ela responde com ambiguidade, sem deixar se aprisionar. Com cantigas imortalizadas como: oh 



71 
 

sim sim sim, oh não não não, expressa ser tudo o que dizem dela e ao mesmo tempo, não ser 

exclusivamente nada daquilo. 

O capoeira apenas num movimento, pode inverter a sua posição corporal e colocar o 

corpo de pernas pro ar, inverter a ordem das coisas e o mundo fica de cabeça pra baixo. Então 

cuidado cães de guarda do colonialismo, que a sua sede de domesticar, pode ser o que acabe 

domesticando-os. O que é de vocês já ta guardado, não sou eu que vou lhe dar. 

 

2.4 – NARRATIVAS MIÚDAS COMO POSSIBILIDADES 

Para Pollak (1989) as memórias subterrâneas, àquelas memorias que pertencem a 

culturas minoritárias, dominadas e se opõem à memória nacional, aparecem nos momentos de 

crises e são difíceis de localizar fora destes momentos, podendo ser buscadas mediante os 

instrumentos da história oral, que partindo das memorias individuais, mostrariam os limites e o 

caminho inverso a um estudo de cima para baixo, que se poderia observar pelo analise do 

trabalho de enquadramento dos agentes e seus traços materiais, na construção, desconstrução e 

reconstrução da memória coletiva. Ora, quando olhamos para a o projeto colonizatório nas 

Américas, enxergamos que desde a chegada dos europeus se implantou um continuo processo 

de crise e que Pollak nomeia a culturas minoritárias, que não saberíamos traduzir à nossa 

realidade, quais seriam as culturas minoritárias no Brasil por exemplo? Quais foram dominadas, 

sem contra-ataques ou respostas? O autor promove a história oral como ferramenta para 

localizar essas supostas memórias subterrâneas, mas de todo esse barato que ele propõe, talvez 

o que mais nos interessa -redimensionado pelo cruzo, para pensar nas bandas de cá- é a inversão 

do foco de estudo, para mirar as memorias individuais e mostrar limites para poder 

problematizar uma memória que ele coloca “em cima”, a memória coletiva.   

Assim, ao pesquisar com as narrativas de personagens da cultura popular, que inspirados 

por Luiz Simas (2019) com seu livro “pedrinhas miudinhas”, chamaremos de narrativas miúdas, 

poderíamos arriscar uma tentativa teórico/metodológica que nos mobilize a repensar e 

problematizar os limites das grandes narrativas, como estas podem ser afetadas pelas miúdas e 

como as miúdas são afetadas pelas grandes. A memória torna-se assim uma chave importante, 

pois é na memória que estão guardadas as múltiplas vivencias daqueles que fazem parte dos 

microcosmos que compõem o Brasil e as Américas, aqueles que tem constituído suas histórias 

de vida permeados por gramaticas secularmente subalternizadas pela empresa colonial. Dito 
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isto, a memória e o saber corporal (TAVARES 2012) já citados, se tornam lentes que nos 

convidam a olhar as peripécias e as invenções que os corpos guardam consigo, constituindo-se 

assim as histórias narradas pela boca dos protagonistas, em narrativas corporais de grande 

sofisticação, repletas de mistérios e segredos.  

Coloca Simas: 

Como diz um velho ponto de encantaria, para chamar os boiadeiros 

que moram nos ventos, “uma é maior, outra é menor, a miudinha é a que nos 

alumeia / pedrinha miudinha de Aruanda eh”. Eu sou maravilhado pelas 

pedrinhas miudinhas, nelas me vejo e delas faço meu pertencimento. (2019 

p.13) 

Invoco as pedrinhas miudinhas, para alumiar as narrativas miúdas – miúdas em relação 

às “grandes narrativas”- que são também (auto)biográficas porque narradas pelo protagonista, 

e no trabalho, se corporificam na figura do Mestre de Capoeira Polaco, discípulo do Mestre 

Paraná (in memoria). As escuto, respeito, tento dialogar, tratando com responsabilidade, e algo 

procuro absorver, por tudo o que o Mestre representa e porque como disse Simas (idem), delas 

faço meus pertencimentos. Sinto nelas possibilidades inacabadas: para problematizar grandes 

narrativas, para repensar a educação e mirar outras educações possíveis, para conhecer uma 

parte constituinte da memória coletiva da Capoeira do Rio de Janeiro, para tentar desobedecer 

epistemologicamente (MIGNOLO 2008 ) as imposições academicistas eurocentradas, para 

pensar pelas histórias locais possíveis projetos globais (MIGNOLO 2020), para reinventar o 

mundo e para responder aos projetos de morte e esquecimento, com vida e memória. Se o lajeiro 

é tão grande de pedrinhas miudinhas19, é nelas que nos concentramos como possibilidades para 

entender o lajeiro de outras perspectivas. É inspirado por Ailton Krenak (2019), que digo que 

as narrativas miúdas podem ser, cada uma delas, mais uma história para adiar o fim do mundo.   

 

 

 

 

 

                                                           
19 Referencia ao ponto cantado, Pedrinha miuda. 
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CAPITULO 3 - O MESTRE POLACO, NARRATIVAS DE VIDA E DE 

CAPOEIRAGEM. 

 

Figura 2- Carteira da Associação de Capoeira São Bento Pequeno – Mestre Polaco (Instrutor). Com a assinatura 

do Mestre Paraná. 1966 

 

Meu nome, de batismo, José Roberto Gusmão Rocha, meu apelido na capoeira é 

Polaco, por que Polaco? Porque eu era o mais branquelo do grupo todo e nessa época, há 63 

(sessenta e três) anos atrás, ou seja, em 1956 (mil novecentos cinquenta e seis) todo 

branquinho, todo branquelo era chamado de polaco, polaquinho, então Paraná me botou, 

apelido de Polaco. Eu sou discípulo de Osvaldo Lisboa Dos Santos, o Mestre Paraná, foi meu, 

meu único mestre. A ele eu devo tudo o que sei de Capoeira, tudo o que eu aprendi, tudo que 

eu aproveitei, os lugares por onde eu passei, as coisas boas que eu fiz, isso tudo eu devo a ele.  

Este capitulo tem como força propulsora uma abordagem biográfica que mergulha na 

história de vida do protagonista, apresentando e respeitando na sua composição as falas do 

Mestre Polaco sem modificação do que foi dito e configurando-se estas como narrativas 

(auto)biográficas. Neste sentido se propõe o que Passegi e Sousa (2017) expõem como a 

tentativa do movimento (auto)biográfico de recuperar a ausência da experiência de um sujeito 

empírico que teria sido relegado pela ciência moderna à posição de um sujeito epistêmico, 

abstrato e objetivo. O expresso por Passegi e Sousa (2017) é uma preocupação que aqui vai se 
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encontrar, para caminhar junto, com a reflexão de Rufino (2017) sobre a condição do ser, que 

se evoca como indispensável à manifestação do saber: “Os conhecimentos, vagueiam mundo 

para baixar nos corpos e avivar os seres […] os saberes, uma vez incorporados, narram o mundo 

através da poesia, reinventando a vida enquanto possibilidade” (p29). Assim o texto que aqui 

se tece em parceria com o Mestre, é a incorporação narrada por ele, e apresenta alguns diálogos 

com temáticas que das próprias narrativas emergem, constituindo o que se deu de título 

“narrativas de capoeiragem”.  

O Mestre Polaco, José Roberto Gusmão Rocha, é natural do Rio de Janeiro, carioca da 

mais pura cepa. Nascido no dia 02 de outubro de 1949, morou durante sua infância e uma boa 

parte da sua vida no bairro de Bonsucesso, no subúrbio carioca, onde deu seus primeiros passos 

na vida e na Capoeira: Nós morávamos em Bonsucesso, era o casarão da família lá. Minha 

mãe, minhas irmãs, minhas avós. O começo da sua vida, o comecinho mesmo, as primeiras 

horas da sua estadia neste mundo, já são marcadas por um fato significativo, que ele só viria a 

saber alguns anos depois e que representa de maneira eloquente as voltas do mundo na Capoeira 

e na vida.  

No ano 1966, o grupo de Capoeira do Mestre Paraná, o “Conjunto Folclórico São Bento 

Pequeno”, do qual o Polaco já era membro, foi convidado para se apresentar na inauguração do 

Teatro Nacional em Brasília. Neste ano o Polaco estava com 16 anos de idade e como menor 

de idade que era, foi pedir a autorização para a viagem a sua mãe, a mesma lhe foi negada 

veementemente, como recorda o Mestre: 

 Aí eu fui pra casa, pra pedir pra minha mãe, aí falei pra minha mãe: mãe, tem que ir 

pra Brasília, ficar uma semana lá pra negócio de Capoeira. Minha mãe olhou pra minha cara 

e riu, oh garoto, tá maluco, quem es tu? Moleque pó, de menor, vai pra Brasília ficar uma 

semana, tá pensando que garoto? Não mãe, mas Mestre Paraná vai, meu Mestre vai. Não quero 

saber de Mestre nem nada, sai daqui garoto, sai daqui, eu hein, viajar pra Brasília, tá maluco? 

 A partir da negativa da mãe, José Roberto, se dirige até seu Mestre para comunicar-lhe 

o ocorrido. Depois de ouvi-lo, o Mestre Paraná decide junto a sua companheira de vida a Tia 

Maura, ir até a casa da mãe do Polaco, a pedir-lhe a permissão, para o jovem capoeira poder 

viajar a Brasília e participar da apresentação. O que sucede, é parte de um enigma e goza de 

uma sofisticação, digna dos mistérios que a Capoeira guarda: 

Aí chegamos lá, aquele casarão antigo ne, abri o portão, jardinzinho na frente, uma 

varanda, os cara ali, chamei minha mãe, mãe! Ai, minha mãe saiu na varanda, falei pra minha 

mãe assim: oh, esse aqui é o meu Mestre, essa aqui é a Tia Maura. Minha mãe olhou bem e 
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falou assim, esse aí é quem garoto? Eu falei: meu Mestre e essa Tia Maura. Ela falou: deixa 

de ser bobo garoto, esse aqui é o Osvaldo, essa aqui é a Maura, que te pegaram no colo quando 

tu nascias porque morava naquela casa ali. Ai que o obstetra olhou para minha cara e eu com 

cara de besta olhando pra eles. Aí Osvaldo falou assim: mas rapaz, tu é filho de Julia. E aí eu 

fiquei sabendo que quando eu nasci Paraná tinha-me pegou no colo, ele e Tia Maura, porque 

eles moravam numa casa, era uma vila, de umas quatro ou cinco casas, em frente à casa que 

eu morava. 

A narrativa nos convida a pensar no tempo e as temporalidades da capoeira, que parecem 

não acompanhar e até subvertem uma linearidade temporal (passado, presente e futuro) 

estabelecida pela cultura ocidental que é componente do seu projeto de civilização. O “tempo”, 

recorrentemente citado pelos Mestres, raramente se remete a um tempo cronológico, guiado 

pelas agulhas de um relógio. O tempo da Capoeira é um tempo anacrônico, multifacetado, 

circular, suas interpretações e utilidades são diversas. Por vezes, os Mestres se remetem, aos 

tempos de outrora, aos saudosos tempos de antigamente, oh tempo bom que não volta mais. O 

estar “fora do tempo” pode significar a falta de entrosamento de um capoeira com outro durante 

um jogo, levando-o a absorver um golpe que devia ser esquivado, ficando na conta dele a 

“culpa” do fato, perdeu o tempo da esquiva ou foi pego no contratempo; outro tempo, muito 

discutido atualmente é o tempo das graduações e  formaturas dos capoeiras e dos Mestres 

respectivamente, estes tempos mudam e se disputam com o mudar da própria Capoeira; o seu 

tempo vai chegar, diz o Mestre ao seu discípulo, só isso, cabe ao discípulo decifrar com o tempo 

que tempo é esse; Uma máxima do Mestre Boi (Capoeira da Cidade de Deus), diz a respeito do 

mistério do tempo na Capoeira, para ele: “Capoeira é uma viagem no tempo”. A cada roda, cada 

treino, cada jogo, cada toque de um berimbau, cada conversa, cada história contada ou ouvida, 

cada encontro, o capoeira concretiza pelo seu corpo e em diálogo com a ancestralidade, uma 

viagem no tempo. Diz Sodré (2008, p.87) “Capoeira não é mera disciplina esportiva, e sim uma 

arte mandingueira do corpo – em suma, um jogo em que passado, presente e futuro podem pôr-

se juntos num movimento ou num repente”. Afinal a ladainha sobre o Siri de mangue já avisava, 

“todo tempo não é um”. 

Se todo tempo não é um, podemos perceber então outro entendimento do tempo, que se 

inscreve fora dos parâmetros da modernidade ocidental, que desde o surgimento do capitalismo 

como sistema hegemônico de produção, enxerga e pauta o tempo segundo os interesses do 

mercado. Para o capital, o tempo se alinhava à produção. Já na Capoeira como em outras 

manifestações da cultura popular, como explica Abib (2004), o tempo expressa uma 

circularidade onde: “As crenças, os ritos, as celebrações, as festas e o próprio cotidiano das 
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pessoas inseridas organicamente nesse universo, parecem ser pautados por uma lógica que 

encara passado, presente e futuro, como dimensões temporais que se interpenetram a todo 

instante” (p.76). A força da ancestralidade, como princípio intrínseco à Capoeira, denota uma 

temporalidade espiralada, noção de experiência filosófica desenvolvida durante anos de 

trabalho por Leda Maria Martins, nas palavras da autora: 

A primazia do movimento ancestral, fonte de inspiração, matiza as curvas de 

uma temporalidade espiralada, na qual os eventos, desvestidos de uma 

cronologia linear, estão em processo de uma perene transformação. 

Nascimento, maturação e morte tornam-se, pois, contingencias naturais, 

necessários na dinâmica mutacional e regenerativa de todos os ciclos vitais e 

existenciais. Nas espirais do tempo, tudo vai e tudo volta. (MARTINS 2002, 

p. 84)   

Este tempo não linear, como apresenta Rufino (2017) é também o tempo que nos revela 

Yangi20 (Exu ancestral), “[…] enquanto agente do tempo, princípio de ser/estar 

multidimensional e escritor de uma ação do tempo em sentido espiralada” (p.49). Assim a 

presença de Yangi, torna possível olhar o presente numa perspectiva alargada, podendo 

questionar o ser e a realidade, pela aproximação à ancestralidade, está como o emergente da 

continuidade e da pulsão de vida que se opõem ao esquecimento. (RUFINO 2017).  

A Capoeira, numa perspectiva espiralada do tempo, expressa e joga com múltiplas 

temporalidades, em idas e voltas negaceadas e pautadas pelo atravessamento da ancestralidade 

impregnada em suas práticas. Ecoa imponente o canto: todo tempo não é um!             

3.1 – O ARRUACEIRO: O COMBUSTÍVEL QUE ASCENDEU A CHAMA DA 

CAPOEIRA.  

Corriam os anos 50, no centro da cidade do Rio de Janeiro o menino José Roberto (ainda 

não era o Polaco) esperava junto da sua mãe o ônibus 71 passeio Irajá para voltar à sua casa no 

bairro de Bonsucesso.  

 O ponto final dele era numa, na época não se chamava posto de gasolina, se chamava 

bomba de gasolina, era um negócio grandão, parecia um cogumelo, em frente onde hoje é a 

sala Cecilia Meirelles. E aí, estava na fila esperando o ônibus, aí veio um negro andando dos 

Arcos da Lapa pra cá, em direção a sala Cecilia Meirelles, onde tava a fila e.... é claro que 

ninguém prestou atenção nesse negro, eh... a coisa começou a prestar atenção quando, esse 

                                                           
20 Para maior aprofundamento sobre o signo Yangi, ver Rufino (2017) 
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negro caminhando na calçada, era uma calçada larga, escutou uma sirene da polícia. Para 

rápido, uma freada brusca, um carro da polícia, na época chamava-se PV, polícia de 

vigilância, saltaram 2 (dois) guardas, uniformizados com roupa cinza, tal, partiram pra dentro 

do crioulo, o crioulo foi, pegou, comeu os dois na porrada, bateu nos dois e não correu, sentou 

no meio fio, aí eles correram pra dentro do carro, passaram radio, não levou dois minutos, 

uauauaua (barulho de sirene), outro, pá! Aí saltaram, aí o crioulo levantou, maior calma do 

mundo, levantou, limpo a bunda assim, virou pra eles, deu duas passadas larga, já caiu no 

meio, meteu a porrada nos 4 (quatro), comeu os cara no pé, a fila se desmanchou e eu moleque 

estava atrás da bomba de gasolina olhando. Ele já queria bater nos cara, aí correu de volta 

pra dentro da lata, em vez de continuar o caminho dele voltou, foi pra trás. Passou, fui embora 

pra casa e no dia seguinte, em casa minha mãe pega o jornal, aí fala assim para minha tia: o 

Duce, aqui, aquele negócio, aquela briga que a gente viu ontem na cidade, aqui, tá no jornal. 

Aí eu fui olhar a manchete do jornal, a primeira plana era assim oh: o arruaceiro Madame 

Satã mais uma vez com seus golpes de Capoeira enfrenta a polícia no centro da cidade. Ihhh 

rapaz, com esse negócio de Capoeira cara, isso ficou na minha cabeça. 

Isso mesmo, aquele negro, arruaceiro, não era nada mais nem nada menos, que João 

Francisco dos Santos, Madame Satã, o pesadelo dos policiais da época, famoso capoeira, 

transformista, artista, valente, entre tantas outras coisas, da Lapa e das ruas do centro do Rio de 

Janeiro, uma figura inestimável e inclassificável, pois tentar definir a Madame Satã seria 

incorrer num erro grotesco. Por isso, para conhecer alguns feitios e características, segue um 

trecho de um belo retrato poético em forma de cordel feito para a Madame por um capoeira 

contemporâneo a nós: 

[...] 

João nunca escondeu 

Ser homossexual 

Motivo pra aumentar 

O preconceito geral 

Provocação dos brigões 

E a força policial 

 

Respondia o preconceito 

E derrubava no chão 

Com pernada, com rasteira, 

E o peso da sua mão, 

Nocauteando o otário 

Metido a ser mais machão 



78 
 

[…]  

Chegou a rádio patrulha 

Pra socorrer seu colega 

Madame Satã dizia: 

— Pancada nunca se nega! 

Enfrentou mais três soldados 

Em todos dando uma pega. 

 

A polícia sempre teve 

E tinha cada vez mais 

Perseguição aos malandros 

E aos homossexuais 

Madame Satã ainda 

Batia em policiais 

Os trechos acima citados pertencem ao cordel As valentias de Madame Satã”21 de 

autoria do capoeira e cordelista Victor Albim “Lobisomem” (2019) que retrata de maneira 

virtuosa parte da vida e das façanhas de um personagem transcendente da história das ruas e da 

capoeira carioca.  

A valentia de Madame Satã, no feitio do centro do Rio, relatado pelo Mestre Polaco, 

ficariam guardados na memória do Mestre, e o motivariam a procurar o aprendizado da 

Capoeira. Ihhh rapaz, com esse negócio de Capoeira cara, isso ficou na minha cabeça. Assim 

o Polaco iria à procura do seu amigo Wilson Malhado, que já praticava Capoeira, para obter 

uma orientação.  

Sai, fui, encontrei o Malhado, Wilson Sousa de Araújo, Mestre Malhado. Aí falei pra 

ele assim: porra cara, sabe da maior hein, eu vi uma briga, que tá no jornal, lá na cidade, na 

minha mãe, eh, aí fala que o cara usa uns golpes de Capoeira, foi, esse negócio de Capoeira 

daí cara, quero aprender essa coisa pra meter porrada nos outros também. Coisa de criança 

ne. Aí ele me falou assim, ah tu gosta? Falei: quero aprender. Falou conta comigo, sábado de 

manhã na pracinha. Na pracinha que tinha um quarteirão depois. Sábado, fui lá de manhã, 

encontrei com ele na pracinha, ele: vem comigo. Ai por trás da pracinha tinha um beco assim 

mais largo, tinha um portãozinho, ele abriu o portão, tinha um crioulo sentado lá no 

banquinho, aí ele entrou comigo, falo assim: Mestre, meu amigo aqui quer apreender 

Capoeira. Aí, Paraná olhou pra mim, ah é: menino, pega esse branquelo aqui, esse moleque 

aqui e ensina ele a gingar aí. 

                                                           
21 O cordel completo do Victor Albim “Lobisomen” sobre as historias de Madame Satã encontra-se 

disponível no site www.capoeirahistory.com 
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Era assim que o menino José Roberto Rocha, conhecia “O quintal do Paraná”, um 

espaço que o levaria a imiscuir-se nos mistérios e aprendizados da Capoeira através da relação 

com o seu Mestre, o Mestre Paraná e o coletivo de capoeiras que por aí passaram. Entre 

cantigas, músicas ao som de berimbau, gingas, pernadas, esquivas e bandas, o Mestre 

participava no quintal, de um espaço de sociabilidades que o transformava e ao mesmo tempo 

marcaria também parte da história do ressurgimento da Capoeira no Rio de Janeiro. […]eu 

jamais imaginava que as coisas correriam como correram, que aquele negócio que fiz ali, ia 

virar o que virou e que aqueles fatos que eu iria presenciar e que eu presenciei, hoje seriam 

coisas de importância. Se faz necessário aqui recordar que a capoeira do Rio de Janeiro na 

época do império, de onde se conhecem os primeiros escritos sobre esta pratica pelos registros 

das prisões de capoeiras em casas de detenções, tinha se pautado pela organização de grupos de 

capoeiras ou maltas como pode se ver nos profundos trabalhos de Soares (1994, 2004). Já a 

partir dos primórdios da Republica, no Rio de Janeiro então capital, o combate às maltas e ao 

capoeira, se torna alvo do novo governo, “Problema urbano que a ordem imperial não pode ou 

não soube resolver, os capoeiras enfrentarão com a República vigorosa campanha de 

extermínio” (BRETAS 1991, p.239). Este exaustivo investimento no combate às maltas acaba 

afetando profundamente a prática desta capoeiragem e se observa a queda do que Bretas (1991) 

chamou de “o império da navalha”, pelo conhecido uso que os capoeiras faziam desta arma 

branca neste período. Porém a Capoeira no Rio manteve a continuidade da prática, mas já não 

na forma de maltas organizadas e sim em casos singulares e isolados até os meados da década 

de 1950, então vemos exemplos conhecidos como o de Madame Satã valente capoeira da zona 

da Lapa do qual comentaremos mais a frente, do capoeira Quinzinho quem teria ensinado os 

primeiros passos ao Mestre Leopoldina22, ou das propostas de Aníbal Burlamaqui,  de Inezil 

Pena Marinho e a Capoeira “Utilitária” de Sinhozinho e seus discípulos23, sendo estas últimas 

três, de um viés esportivista, comparadas por vezes a uma ginastica, e pautadas pelos exercícios 

corporais com interesse particular no seu aspecto motriz, marcial e sua eficácia como luta.  

Nenhuma destas Capoeiras apresentavam as características que a Capoeira Baiana teria 

assumido no seus processos de transformação e que a partir de meados da década de 1950 a 

Capoeira no Rio de Janeiro começaria a vivenciar com a chegada de Mestres da Bahia como: a 

presença da musicalidade na prática, a introdução dos instrumentos que compõem uma bateria 

                                                           
22 Para conhecer esta historia, assistir ao documentario “Mestre Leopoldina, o ultimo bom malandro”, 

dirigido pelo Mestre Nestor Capoeira e disponivel em: https://www.youtube.com/watch?v=X1Nn3fjWMsg 
23 Para maior aprofundamento sobre estas capoeiras, ver o trabalho do Professor André Luis Lacé Lopes 

“Capoeiragem no Rio de Janeiro, primeiro ensaio. Sinhozinho e Rudolf Hermanny”, 2002.  
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incluindo o hoje condecorado berimbau, a característica da “vadiação” que representa o 

elemento lúdico do jogo entre camaradas e o ritual da roda de capoeira como hoje ela é 

conhecida, produto está de uma invenção baiana praticada nas festas de largo (CARNEIRO 

1977).  

Assim nota-se como as narrativas do Mestre Polaco expressam uma fonte relevante para 

olhar a Capoeira do Rio, nesse “ressurgir” que ela vivencia a partir da chegada de capoeiras da 

Bahia como todos os que são citados a seguir. […] no Rio de Janeiro, nos anos 56 pra frente, 

60 por aí, no Rio de Janeiro só tinha 3 lugares para jogar Capoeira irmão, só 3. Era o quintal 

do Paraná, academia do Artur Emídio e a academia do Mario Buscapé, Higienópolis, 

Bonsucesso e Olaria. A academia de Paraná e Artur Emídio era, em linha reta 300 metros, 500 

metros um do outro, então eram os 3. Falam muito em Roque Pitu, mas o Roque, Pitu, nem era 

chamado de Mestre, nem era considerado Mestre, dava aula no Pavão Pavãozinho [...] no Rio 

de Janeiro para você jogar Capoeira era meia dúzia de lugar, todo escondido. O Mestre, como 

personagem privilegiado que viveu aquele tempo e como bom narrador que é, faz questão de 

deixar assentado: Oh, tudo que eu vou repetir, tudo que eu vou falar ou que eu falo, 90 por 

cento, são fatos que eu presenciei, eu vivi aquilo ali, então, não são coisas que eu li, que alguém 

me contou, nada disso. Olha só, eu estava lá, eu vi e eu posso te falar é… do finalzinho dos 

anos 50 pra cá, por que? Porque eu comecei em 56.  

3.2 - O CONJUNTO FOLCLÓRICO SÃO BENTO PEQUENO 

O Mestre Polaco se iniciava nos aprendizados da Capoeira sob a tutela do Mestre Paraná 

conforme vimos anteriormente. O Mestre Paraná ensinava no quintal da sua casa, comportando 

uma experiência singular na história da Capoeira (o capitulo IV aborda isto especificamente), 

neste espaço ele formaria o que se chamou o “Conjunto Folclórico São Bento Pequeno”. 

Quando ele fundou o grupo dele, em 1956, Capoeira era perseguida, polícia não deixava, isso 

aí era coisa de malandro, de vagabundo. […] Aí Paraná cria o grupo dele, mas qual era o 

nome do grupo? Conjunto Folclórico São Bento Pequeno, ou seja, não era academia de 

Capoeira, não era grupo, era um conjunto folclórico, folclore pode, então folclore podia se 

apresentar em teatros, em exibições, porque era folclore. O movimento do Mestre Paraná neste 

sentido, teria sido nas palavras do Mestre Polaco, por uma […]visão muito boa que ele tinha.  

Se por um lado consideramos o passado da Capoeira no Rio de Janeiro e os estigmas 

que está ainda carregava, por outro à emergência do paradigma culturalista e consequentemente 

os estudos folcloristas que emergiam no Brasil a partir de 1930 em prol da construção de uma 
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identidade brasileira promoviam a Capoeira como parte do folclore nacional e componente 

desta identidade (VASSALO 2006). Assim a escolha do Mestre Paraná pela nomenclatura 

“Folclórico” pode ter ajudado a driblar certos obstáculos e ter contribuído para o transito do seu 

grupo em diversos espaços do Rio de Janeiro e do Brasil, sem, contudo, reduzi-la a folclore 

(como veremos neste e no próximo capitulo, o Mestre Paraná e seus discípulos tem forte 

participação na capoeiragem do Rio desde meados da década de 1950), mas se usufruindo do 

termo. Eu sempre falo isso, se ele coloca, grupo de Capoeira, na na, opa! Capoeira não. Não. 

Folclore é folclore. Ao mesmo tempo as narrativas do Mestre Polaco expressam uma forte 

participação do grupo em apresentações/exibições que expressavam esta ideia da Capoeira 

como folclore. 

Este grupo era formado pelo Mestre Paraná e um coletivo de rapazes que com ele 

aprendiam a Capoeira, dentre eles o então jovem Polaco, que guarda lembranças das várias 

apresentações das quais participaram em teatros, escolas de samba, clubes, e até na televisão, 

entre outros. Como o Mestre Polaco conta, nem todos que passavam pelo quintal para aprender 

Capoeira, faziam parte deste grupo: Paraná tinha uma turma, que assim, vamos dizer, era a 

elite dele, 10, 12 no máximo, que era a elite dele. O resto treinavam e tal, ficaram muito tempo 

também, mas não era… por exemplo: quando ele fazia uma exibição, alguma coisa, aí ia a elite 

dele. Algumas das apresentações são destaques nas narrativas que constituem as memórias do 

Mestre Polaco e expressam os caminhos percorridos pelo Conjunto Folclórico São Bento 

Pequeno. 

A continuação veremos os chãos que o jovem Polaco pisava nas idas e vindas das 

apresentações com o Mestre Paraná e o seu conjunto. […] em 68 o grupo de Capoeira São 

Bento Pequeno, fazia parte, era o grupo de Capoeira da Mangueira, nós desfilou, a gente fez 

parte do grupo show do delegado, a gente viajou com a mangueira e nós desfilamos em outras 

escolas de samba também. […]. Desfilamos numa escola de samba chamada Unidos de 

Manguinhos. Nessa época, não tinha arquibancada, as pessoas ficavam na calçada e era uma 

corda e a escola de samba desfilava na rua ne. A gente foi fazer um desfile, a gente estava 

desfilando pela Unidos de Manguinhos que era afilhada da Mangueira, ali na Penha, na rua 

principal.  

Outra narrativa que versa sobre uma exibição, denota o reconhecimento e respeito do 

Mestre Polaco pela Capoeira da Bahia: A outra vez, a gente foi fazer uma exibição, no… não 

me lembro se era Grajaú, num lugar chamado, eh… Casa dos Baianos. Agora tu vê, um 

moleque, carioca, foi fazer exibição pra baiano, fazer exibição de Capoeira pra baiano, porra, 
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é muita pretensão né. Como pode se observar nas narrativas, a Zona Norte do Rio de Janeiro, 

era área privilegiada e de frequência assídua do grupo, também berço da Capoeira do Mestre 

Paraná, posto que o famoso “Quintal do Paraná” ficava em Bonsucesso. Mas as intervenções 

do grupo com suas apresentações não se limitavam à esta área, chegando por exemplo até a 

Zona Sul com sua Capoeira, invadindo assim com esta prática afro-diasporica subalternizada e 

ligada ainda à marginalidade, o imaginário da elite branca carioca da época: Outra, a gente foi 

fazer uma exibição no Iate Clube do Rio de Janeiro, foi fazer uma exibição na época para o 

Nelson Rockfeller. Nelson Rockfeller na época era considerado um dos homens mais ricos do 

mundo e era governador de Nova York. E o Iate Clube do Rio de Janeiro né, elite tal, sociedade, 

um cacete. Na continuidade desta narrativa, aparece uma característica do grupo que deixamos 

registrada, que era a utilização de uniforme, o mesmo era: A camisa branca com logotipo do 

Conjunto Folclórico bababa, a calça azul marinho e tênis.  

O Mestre Polaco relembra com expressão de divertimento e como exclusiva do folclore 

uma participação dele com um companheiro do grupo, no programa do famoso “Chacrinha”: 

Vou te contar uma história do folclore, uma história do folclore boa. Eu e Neguinho da 

Madame. Tinha um programa na televisão, aliás, não era um programa, eram dois, de um 

camarada muito conhecido, chamado Abelardo Chacrinha Barbosa, era o Chacrinha. E o 

chacrinha tinha dois programas de televisão. Às quartas feiras, que era o Casino do Chacrinha, 

onde se apresentavam cantores, atores e bababa. E aos domingos onde era o chamado, A 

Buzina do Chacrinha, onde se apresentavam calouros, pessoas que iam lá dançar, cantar e ele 

ficava com a buzina, assim né, se não agradasse, ele buzinava e bababa. Mas ele tinha uma 

mania feia pra caramba, o Chacrinha, quando o cara se apresentava ele ficava do lado, com 

a buzina assim oh, para tentar desestabilizar o cara, para ele poder buzinar. Se metia no meio, 

ficava com a buzina. Aí um dia, acho que foi o próprio Neguinho mesmo, falou bem assim: oh 

esse cara, da buzina, vamos lá no Chacrinha jogar Capoeira, se ele vem com a buzina a gente 

dá uma banda nele. Falei: boa ideia, boa ideia, vamos lá. A gente foi. Eu e o Neguinho nos 

inscrevemos na Buzina do Chacrinha. A intenção era que o Chacrinha, quando a gente tivesse 

fazendo a exibição de Capoeira se aproximasse com a buzina, para a gente dar uma banda no 

Chacrinha, em rede nacional. 

 Aí fomos, essa história é ótima. Chegamos lá, acho que nós fomos o segundo ou terceiro 

para se apresentar. Levamos o disco do Paraná, o disco era o disquinho do Paraná, eles 

colocaram pra gente jogar. Chacrinha malandro, chegou nem perto né. Aí apresentamos. 

Acabava a apresentação, ele perguntava para o auditório: vai pro trono ou não vai? Aí o 
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auditório: vai!!! Aí fomos pro trono eu e o Neguinho. Falei: Ih a gente se deu bem. Levava um 

dinheiro. Aí ficamos no trono eu e o neguinho. Aí vem outro calouro, se apresentou, aí quando 

acabava o Chacrinha falava: e ele? Aí o público: não!!! É ele? Apontava para o trono. Aí o 

público: é!!! A gente se deu bem Neguinho. E passamos o programa quase que inteiro. Falei: 

epa! Vamos dizer, não era um grande dinheiro, mas hoje seria aí vamos dizer, 3000 pronto. 

Neguinho morava no Morro do Adeus e eu um fudido, também morando em Bonsucesso, falei: 

opa arrumamos um dinheiro. Foi indo passando o programa e a gente ganhando elas todas. 

Lá no finalzinho, oh fulano de tal oh. Vai fazer o que meu filho? Falou: vou declamar um 

poema. Podia cantar, fazer qualquer porra, declamar um poema. Ah, um poema, muito bem, 

vai declamar o que? Vou declamar um poema da mãe. Aí o cara declamou um poema sobre a 

mãe. Aquele domingo era o segundo domingo de maio, que que isso? Dia das mães.  

O cara desbancou a gente, porque declamou o poema das mães e ou auditório foi as 

lagrimas. Meu amigo, o Neguinho falou: vou pegar ele na porrada, vou pegar esse filho da 

puta. Meu irmão para segurar o crioulo lá atrás nos bastidores, o crioulo queria pegar o cara 

de porrada, foi uma merda. O pior tu não sabe, o pior foi chegar na casa do Paraná, ele olhou 

para nossa cara, falou assim oh: é, dois malandros, dois espertos, tomaram uma pernada de 

um cara que declamou um poema das mães. […] O cara malandro, foi lá, declamou o poema 

das mães, no dia das mães e ganhou cara, tinha que ganhar e esses otários aqui, perderam 

3000 reais. Afinal, quem foi para dar uma banda no Chacrinha, acabou tomando uma banda do 

“malandro” que soube ler melhor o jogo naquele dia, eis a Capoeira na roda da vida, um dia 

você dá outro dia você toma.   

Uma das apresentações que se revela transcendente nas narrativas do Mestre é sobre a 

apresentação no Teatro Nacional de Brasília em 1966. Como já vimos ao começo do capitulo, 

por motivo desta apresentação, o Mestre Polaco ficou sabendo que a Tia Maura e o Mestre 

Paraná tinham pego ele no colo quando ele nasceu. A viagem a Brasília seria a primeira vez 

que o então adolescente Polaco sairia do estado do Rio de Janeiro e ficaria guardado de forma 

latente na suas memorias. Vários episódios são evocados quando ele fala desta viagem, 

envolvendo algumas aventuras de adolescentes que o Mestre guarda para ele (e para quem 

quiser conversar com ele) e outros momentos que denotam admiração pela mestria do Mestre 

Paraná para lidar com o contexto de ditadura pelo qual o Brasil transitava como vemos a seguir. 

 A gente estava prontinho para entrar em cena, na inauguração do Teatro Nacional de 

Brasília, agosto do 66 nós fomos pra lá. […] em 66 só fazia o que militar quisesse, se militar 

deixasse e por aí fora. A gente estava prontinho para entrar em cena no camarim, e aí a porta 
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abriu, e aí entrou um camarada lá, sei lá devia ter uns 50 anos, sei lá, baixinho, atarracado e 

com ele dois gorilas, esses cara grandão pá, de óculos Ray-ban, ou seja, a gente na época 

identificava como o que hoje seria, sei lá, federal, eram dois sei lá o que. Aí ele entrou e falou 

assim: que é o chefe aqui, quem é o Mestre aqui? Aí Paraná olhou. Ele falou assim: olha só, 

sou baiano, de Salvador, quem manda nesta porra aqui sou eu, quem manda nesta merda daqui 

sou eu. Assim mesmo. Falando pra gente assim, dentro do teatro, quem manda nesta porra, 

quem manda nesta merda aqui sou eu e eu sou baiano. Tu que é o Mestre? Olha só, se tu não 

tocar aí, agora, uma Amazonas do jeito que eu sei, que eu conheço, exibição porra nenhuma. 

Paraná olhou, deu um sorriso amarelo, sapecou-lhe uma Amazonas. Acabou, a lagrima do 

cara descia, o cara falava assim: sua benção meu Mestre, abre a porta que o Mestre vai passar. 

Chorando. Paraná bem falou assim (gesto de quem fala no ouvido de outra pessoa): é garoto 

meu filho, não liga não. Esse era o cara. 

 Neste caso, a narrativa apresenta uma relação hierárquica pautada fora dos limites 

impostos pela ditadura, a mestria do Paraná na execução do toque de Amazonas impõe um 

respeito que responde a outras gramáticas. Parece jogar aqui também, pelo fato de serem dois 

soteropolitanos os envolvidos na discussão (e um deles faz questão de expressar isso), o que 

Sodré (2008) chama de o espirito da cidade de Salvador, uma dimensão invisível que é mais 

marcada pela ancestralidade do que pela dinâmica da história e que mobiliza um éthos baiano, 

que neste caso especifico quebra uma tentativa de imposição hierárquica por parte de um 

elemento do Estado para com os capoeiras.  

Passados os anos, chega a hora da passagem do Mestre Paraná, em 1972 ele vai para 

outro plano, deixando seu legado. A Tia Maura, sua companheira, concede ao Mestre Polaco a 

responsabilidade de levar o nome do grupo daí em diante. Quando ele morreu, Tia Maura me 

chamou e falou: oh, quero que você meu filho, fique com o nome do grupo, quero que a partir 

de hoje você dê prosseguimento ao nome do grupo pro teu Mestre. Eu me senti lisonjeado, 

porque tinha gente mais antiga do que eu, ne. E aí, é o que você sabe, hoje onde eu vou, eu levo 

o nome do meu Mestre, eu levo a foto, eu só ando com essas camisas que tem a foto do meu 

Mestre, só falo dele, louvo a ele e agradeço a Deus por ter feito esse cara, que me ensinou não 

foi só a Capoeira não, me ensinou a ser um cidadão de bem. Entendeu? Paraná tinha isso. 
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3.3 – CAPOEIRA É PRA HOMEM, MENINO E MULHER, SÓ NÃO APRENDE 

QUEM NÃO QUER24.  

Depois do falecimento do Mestre Paraná o Mestre Polaco começaria a ter sua primeira 

experiência com o ensino de Capoeira. Esta seria muito significativa para o Mestre Polaco e 

guarda desta época histórias que muito lhe emocionam ao serem narradas. Vamos lá. 

Em 72 quando ele morre e eu fiquei sem chão. Falei, agora que é que eu faço? E aí vem 

uma outra história, essa me marca profundamente. Eu resolvi abrir uma academia, eu morava 

em Ramos, numa rua do lado do Social Ramos Clube e abri uma academia uma ou duas ruas 

depois ou antes, depende. Rua Senador Vieira. Até quem arrumou o lugar foi o Denis. Aquilo 

lá tinha sido um armazém ou coisa parecida, sei lá. Aí eu falei vou dar aula. […] E aí eu 

comecei lá, a pintar as paredes, ir preparando a coisa lá para… e aí eu ia colar umas esteiras, 

eh… aquelas esteiras mais rusticas, de palha grossa, na parede, para ficar um negócio né. […] 

Bom, aí eu tava colocando as esteiras assim e entrou pela porta dos fundos, entrou um garoto. 

E ah-ah-ah-ah-ah (gesticula como quem não pode falar), ele era surdo mudo. E aí encima de 

uma mesinha lá, tinha uma porção de coisa e tinha um caderno, tinha caneta e tal, tava 

anotando as coisas. Aí ele pegou o caderno e a caneta, pegou uma folha e escreveu assim pra 

mim: é… eu queria aprender capoeira, mas eu sou surdo e mudo, você me ensina? Falei: 

caramba, o cara é surdo e mudo, como é que vou ensinar Capoeira para esse cara? Falei: 

porra! Aí fiz assim para ele (sinal afirmativo com o punho fechado e dedão para cima). Ta 

legal, ensino. Aí ele: Ahhh. Aí escreveu assim: mas, eu não tenho dinheiro para pagar, eu moro 

no morro do Alemão. Aí eu pensei comigo, poh, meu primeiro aluno e já vai ser de graça né 

meu irmão. Não vai me pagar né? Aí falei, poh, também eu nunca paguei nada pra Paraná 

para aprender né. Não custa nada ensinar a esse também de graça né. Falei: tá legal! Aí ele 

foi, escreveu assim no final do papel: um dia. Olha só. Um dia eu te pago. Aí eu: tá bom. 

Nesta época que o Mestre Polaco começa a ensinar a Capoeira, há o que o Mestre Nestor 

Capoeira denomina como uma hegemonia do Rio e São Paulo na expansão da capoeiragem, 

para o autor, no período de 1960-1980 o número de praticantes multiplica-se de maneira abrupta 

em estas capitais (PASSOS NETO 2017). O caso do Mestre Polaco, parece não ser uma exceção 

(só será excepcional num aspecto muito interessante em relação ao público que ensinará como 

veremos a seguir) e destacamos na narrativa anterior um aspecto que nos chama a atenção, no 

                                                           
24 Expressão utilizada pelo Mestre Pastinha que depois faria parte de algumas composições musicas no 

inmensuravel repertorio das cantigas de Capoeira. 
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que diz a respeito do aceitamento do Mestre a ensinar seu primeiro aluno, sem cobrar-lhe. Isto 

parece refletir a valorização e aplicação de um princípio, relacionado ao “valor” da Capoeira, 

trazido da sua “caminhada” junto ao seu Mestre Paraná, posto que este também lhe ensinou de 

graça. O “valor” da Capoeira não seria medido nos padrões financeiros hegemônicos, ou seja, 

pelo dinheiro, mas sim por um valor intrínseco à própria manutenção e reprodução da prática 

desse legado.  

A narrativa do Mestre sobre esta história continua: Comecei a ensinar a ele, foi muito 

difícil porque eu fazia os gestos e as coisas mais esdruxulas possíveis para tentar me comunicar 

com ele. Ele falou oh: vou te ensina minha linguagem para você se comunicar comigo. E me 

ensinou a linguagem de libra. Começou a me ensinar e eu, teve um tempo que conversava com 

ele como converso com você agora. E aí ele trouxe outro mudo, que é esse mudinho que está 

aí hoje, o Antônio, Mestre Antônio, Mestre Mudinho, foi meus segundo aluno surdo e mudo, 

que depois trouxe o Hélio, no final eram 13 alunos surdo e mudo. […]. Minha aula era uma 

delícia, não tinha barulho (risos). Perguntei para ele, como é que ele sabia o ritmo que estava? 

E ele me explicou que eles sentem o som na vibração pelo chão. O que segue é o que para nós 

tem de excepcional esta experiência do Mestre Polaco em 1972, época em que a Capoeira 

começava a se espalhar de maneira exponencial pelo Brasil e começando a ganhar o mundo. E 

aí amigo, isso em 72, vamos fazer um parêntesis aqui. Todo mundo fala hoje de Capoeira 

inclusiva né (bate na mesa), está na moda, mas aqui oh, o Polaquinho aqui em 72 fez Capoeira 

inclusiva e você vai ouvir o final da história agora. 

 Ao se referir a Capoeira inclusiva, o Mestre faz alusão a uma nomenclatura que tem se 

utilizado de alguns anos para cá, para enquadrar alguns trabalhos de Capoeira que trabalham 

com pessoas que são chamadas de especiais ou excepcionais (surdos e mudos, síndrome de 

down, hemiplegicos, entre outros). A narrativa do Mestre Polaco, vai mostrar que essa tal 

excepcionalidade com a que a sociedade hegemônica denomina a essas pessoas não era 

considerada um impedimento para a pratica da Capoeira como alguns supunham naquela época. 

O Mestre se opõe de maneira contundente a esta ideia como vemos a seguir, no final da história.  

 E aí, em final de 74, 75, foi feito no Rio de Janeiro um torneio, chamado Torneio 

Interclube de Capoeira. Eram 1200 atletas que iam concorrer, esse torneio acho que durou 3 

meses. Toda quarta e domingo tinha rodadas né. Me chamaram para essa reunião para a gente 

participar e tal. Aí fui lá e falei: ah eu não quero fazer isso não, porque meu Mestre sempre 

falou pra mim para não me meter nessas coisas, que isso não dá certo. Não, vem, vem, vem. 

Falei: ta legal, eu vou. Na época ainda não tinha Federação de Capoeira, ela era filiada à 
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Federação de Boxe, eu tenho essa carteirinha até hoje. E aí eu falei oh: eu vou, mas é o 

seguinte, meus alunos são surdo e mudos. Nãaaaoo, não pode, não pode, que é isso? Não, mas 

não pode. Falei: então tá bom, então não vou. Não mas não sei o que, aí o Vilela que era o 

presidente e o Carlinho Índio Aranha que era secretário, hoje mora em Curitiba, o Carlinho 

Índio Aranha é meu irmão de Capoeira lá do Paraná. Não, faz o seguinte, participa sim, aí o 

Vilela falou oh: só tem o seguinte, não pode falar que o cara é surdo e mudo, porque se falar 

a Associação de Deficiente Físico, bababa. Falei: tá bom. Aceitei ir. Na quarta rodada, esse 

próprio Vilela fazia questão de chamar os repórteres, os caras que filmavam, para mostrar um 

surdo e mudo jogando Capoeira (risos). Mas sabe que naquele dia eu falei assim para eles, 

falei oh. Eu vou fazer o seguinte. Você podia inscrever 12 atletas, 6 titulares, 6 reservas, se 

dividia em categorias né, verde, amarelo, verde bababa. E a final seria o seguinte, os 12 

finalistas iriam disputar a grande final no Maracanãzinho. Falei oh: eu não vou dizer que um 

aluno meu vai ser o cara não, mas, se não tiver entre esses 12 um aluno meu, eu taco fogo no 

meu cordel, rasgo esta porra desta carteirinha e nunca mais dou aula de Capoeira para 

ninguém. O Carlinho falou, o Carlinho me chama de Zerro: olha, fala isso não, que tá cheio 

de capoeira de fundo do quintal. Eu falei: eu sei e aí malandro? Capoeira de fundo do quintal 

é aquele capoeira que você não conhece ele, não é aquele que aparece a toda hora não, é 

aquele que treina lá no fundo do quintal, que pode ser um cara perigoso. E aí amigo, chega a 

final no Maracanãzinho. E um dos finalistas, José Torres de Galindo Filho, esse primeiro 

Mudinho, que dava de 10 a 0 nesse Mudo que ta aí hoje. Concorreu, concorria no cordel azul, 

era cordel azul, finalista. Uma banca lá com 12 Mestres, os Mestrão né, os pica da época, 

falecido Deraldo, uma poh, bom. Aí… para resumir, final da história. Acabou o torneio, 

premiação, vice-campeão da categoria azul-leve: José Torres de Galindo Filho, o Mudinho. 

Campeão geral da categoria azul: José Torres de Galindo Filho, o Mudinho. Troféu destaque 

técnico do torneio, José Torres de Galindo Filho, o Mudinho (o Mestre se emociona neste 

momento) e aí cara, ele pegou os três troféus e pelo Maracanãzinho, olhou pra mim e falou 

assim: viu, eu não disse que um dia te pagava, toma é seu. Chorei igual criança. Peguei o 

regulamento da Capoeira que dizia assim oh, o regulamento do torneio que dizia: 

impedimentos para prática da arte Capoeira, isso, isso, agudez visual com menos de um quarto, 

surdez uni ou bilateral e surdo-mudez. Rasguei! Olhei para a cara deles e ri, peguei os 3 

troféus, virei as costas e saí.  

 A narrativa traz dados preciosos sobre as transformações que a Capoeira do Rio de 

Janeiro estava sofrendo naquela época, principalmente no que tange às aproximações com o 
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âmbito esportivo formal, como se observa na promoção de competições, com seus respectivos 

regulamentos e a inclusão da Capoeira na Confederação de Box. Porém o que nos chama mais 

a atenção é a atitude do Mestre em relação a estas “regras” que são impostas a partir de uma 

instituição alheia a Capoeira e como estas são subvertidas a partir da própria Capoeira, ou seja 

com o próprio jogo do aluno Mudinho e com a “rasgada” de fato do regulamento, que expressa 

também um potente movimento simbólico. O trecho de uma engenhosa cantiga do Mestre 

Itapoan Beira Mar expressa esta ideia: “Capoeira não tem regra, não tem certo nem errado, se 

ficar inventando regra, chamo meu advogado”. São estas regras, que inventadas pelas 

hegemonias moderno ocidentais promovem as exclusões dentro da própria prática e as que a 

Capoeira historicamente negacea, esquiva e nega. Mais do que não ter regras, a Capoeira parece 

ter e elaborar suas próprias regras, codificadas na mandinga da arte e fruto dos complexos 

processos de transformação pelos que transita. Assim vemos no exemplo do Mestre Pastinha 

que expressaria em seu livro a respeito da Capoeira de vertente Angola: “A Capoeira exige um 

certo misticismo, lealdade com o companheiro de ‘jogo’ e obediência absoluta às regras que o 

presidem” (1988, p.25).  

Nas próximas linhas, veremos ao Mestre Polaco participar de outra experiência de 

ensino de Capoeira, que o emociona visivelmente quando a narra e que ele relaciona com o que 

se nomeia Capoeira inclusiva. […] a despeito desta questão exatamente da Capoeira inclusiva. 

E aí eu fui dar aula na APAE, 2014 e 15. Eu dava aula para crianças e pessoas especiais, 

síndrome de down, autismo, necessidades múltiplas, paraplégico né. E lá tinha um aluno 

chamado Ricardo, esse menino tinha o que chamávamos de necessidades múltiplas, ele não 

falava, ele andava, mas não levantava a perna, ele andava arrastando os pés, sabe. Ele não 

consegui tirar o pé do chão, o pé dele arrastava. Usava uma toalhinha aqui, porque ele babava, 

então. E aí, lá na quadra, eu usava uns conezinhos de plástico para as crianças ficarem, 

crianças, tinha criança de 50 anos, mas a cabeça era de 5 né. Para eles ficarem passando a 

perna por cima do cone, meia lua presa. E ficava eu e uma professora de lá da APAE que 

sempre me acompanhava, né lá em cima, para me ajudar com as crianças e tal. E aí… esse 

menino Ricardo, levantou, aí ela foi segurando esse braço aqui dele e ele parou em frente ao 

cone e eu falei para ele assim oh: você vai conseguir. Aí ele olhou pra mim, deu um sorriso 

assim ohohoh (imita o som que o Ricardo utilizava para se comunicar). E eu falei para ele 

assim: fica tranquilo. Porque ele não tirava os pés do chão, ele arrastava né, o andar dele era 

arrastando os pés. E ela segurando o braço esquerdo dele e eu falei pra ele: fica tranquilo, eu 

to te segurando aqui. Segurei ele direito. E ele, eu notei, eu olhava para ele assim, ele 



89 
 

aaahhhhmmm (faz o gesto, de força, que o menino fazia) uhhhmmm sabe, fazendo aquele 

esforço. Aí, foi indo, foi indo, conseguiu tirar o pé do chão, passou por cima do cone, pah! Aí 

deu um sorriso pra mim. Aí eu pensei: caramba que esforço esse garoto deve ter feito. Aí falei: 

poh Ricardo, parabéns cara, vamos sentar para descansar. Aí ele huhuhu, eu falei: não. 

Huhuhu, falei: não vai sentar por que? Aí ele huhuhu olhando pro cone. Falei: quer fazer de 

novo? Ahaammahaam. Falei: ihhh… vou te segurar não hein. Aí ele: ahaamahammm deu um 

sorriso. Falei: não tem problema, não vou te segurar, mas vou ficar aqui do teu lado, se vira. 

Ele ficou em pé irmão, mais de uns 5 minutos, fazendo huum, huuum, huuum, daqui a pouco, 

sozinho, a perninha dele levantou e vipih! Passou por cima do cone, quando olhei pra ponta 

da quadra a mãe dele, muaaaa (gesto de choro). A professora olhou pra mim e falou assim: 

Mestre, da licença que eu vou no banheiro. Eu falei: tu vai no feminino, porque no masculino 

vou eu. E ele olhando para a cara da gente e rindo ahahaha. Aí ela entrou no banheiro feminino 

e eu no masculino, eu ouvi ela chorando no feminino e eu chorando no masculino. Entendeu 

meu amigo? A Capoeira faz isso.  

Vimos algumas histórias da vida narradas pelo Mestre, em que este expressa ser o 

responsável por orientar um grupo de pessoas em um processo de aprendizado da Capoeira, o 

que hoje denomina-se no linguajar da arte de um “trabalho com Capoeira”. Estes trabalhos, 

sendo retribuídos ou não, se caracterizam pela premissa da presença de alguém que coordena 

um processo pedagógico com aluno/a/s. Mas acreditamos que o Mestre também ensina quando 

assim lhe for solicitado e cabe dentro de suas possibilidades. Exemplos disto são variados e 

lembramos um deles, mediado por quem escreve, que foi um convite para contribuir com uma 

oficina em uma escola da comunidade da Mangueira, que por sinal aloja a escola de samba da 

qual ele é torcedor e apaixonado, a Estação Primeira de Mangueira. Sabemos de outras 

participações em oficinas às quais é convocado para transmitir seus saberes, em eventos 

diversos de Capoeira, da cultura popular ou de âmbitos acadêmicos. Entendemos que o Mestre 

mobiliza a sua Capoeira por onde ele passa, ele põe seu conhecimento e saberes a disposição 

de quem o buscar. O Mestre Polaco de grande frequência em diversos eventos de Capoeira ao 

longo do estado de Rio de Janeiro e do Brasil é um baluarte da capoeiragem carioca, em algum 

deles você pode encontra-lo e quem com ele tiver contato, muito pode aprender, já anunciava 

Mestre Pastinha, Capoeira é pra homem, menino e mulher, só não aprende quem não quer. 
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3.3.1 – VOLTA DO MUNDO CAMARÁ. 

A “aventura” do campeonato narrada no tópico anterior, não foi moleza para o Mestre 

Polaco e sua turma, como lhe haviam advertido, haveria neste capoeiras muito bons. Mas a 

mundo deu a volta naquele dia. A “volta do mundo”, que na Capoeira tem um forte significado, 

guarda seus mistérios e enigmas, muitas vezes está expressa uma ação motriz25 dentro do ritual 

da roda e as vezes passa a outro plano, o plano da grande roda da vida como dizem os velhos 

Mestres e faz ao capoeira experimentar as voltas que o mundo dá. O Mestre Polaco adeverte: 

[…] eu duvido, você ter visto eu entrar numa roda, sem antes, fazer uma volta do mundo em 

sentido anti-horário, antes de comprar o jogo. Foi assim que eu aprendi, por que? É simples, 

primeiro porque quando você faz isso, você está avisando aos dois jogadores que você vai 

entrar no jogo, evita de acontecer um acidente qualquer. Quando você entra na roda, você 

pode causar um acidente, para você, porque um deles pode estar na hora soltando um golpe e 

você evita de você se machucar ou machucar o cara que tá lá. Entendeu meu irmão? Fica 

evidente que a Capoeira se jogo com o outro, embora na roda qualquer coisa possa acontecer, 

pois não há “regras” como nos esportes institucionalizados, a importância do camarada para 

fazer o jogo acontecer é fundamental e o Mestre adverte sobre isso. O próximo é tão importante 

quanto eu, pois sem ele, não há jogo possível.  

A volta do mundo expressa uma simbologia muito potente no imaginário da Capoeira. 

Nas palavras do Mestre, está volta tem sentido, é o sentido anti-horário. Já observamos em 

tópico anterior, que na Capoeira todo tempo não é um, pois bem, aqui o enigma é redobrado 

quando se pensa num tempo anti-horário. Não é o tempo hegemônico da modernidade o que 

rege a Capoeira. E para o Mestre a volta do mundo e o seu sentido tem um por que, que nos 

apresenta outro enigma para pensar: Por que que você faz uma volta do mundo sempre no 

sentido anti-horário? Quer saber por que? Caraca bicho, olha só, é simples. Sentido anti-

horário é o lado direito não é, né lado direito, não é? Direito, não é o certo? O direito, o certo. 

Isso. Aí a explicação da volta do mundo cara, por que que ela começa sempre do lado direito? 

Porque o lado direito, direito, direito, ou seja, certo, ou seja, direito. O Mestre expressa isto 

como simples, mas sabemos que algumas sofisticadas codificações não são tão simples para um 

aprendiz. Falta nós dar voltas ao mundo, para aprender o que é fazer direito, na Capoeira e na 

vida, seguimos apreendendo.  

                                                           
25 Como açao motriz a volta do mundo é o momento em que os dois jogadores que estão desenvolvendo 

o jogo numa roda, andam pelo perimetro interno do circulo que conformam os demais participantes da roda. 
Esta ação pode ser invocada a qualquer momento do jogo, porém tem suas mumunhas.  
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Mas é a própria volta do mundo a que nos ajudará a pensar, a planejar, nos mostrará o 

tempo, se utilizada dentro do fundamento. O Mestre chama a atenção para isto quando nos diz: 

[…]os caras fazem, sem saber o porquê estão fazendo, tão fazendo porque simplesmente viram, 

mas não sabem porque fazer, como devem fazer. O próprio Mestre Pastinha já mostrava 

preocupação com esta ideia expressa na narrativa anterior em relação a um “fazer só porque viu 

fazer”:  

[…] existe um número bastante elevado de capoeiristas que aprenderam, 

simplesmente, “por imitação”, com outros capoeiristas desprovidos de 

conhecimentos técnicos indispensáveis para uma perfeita orientação de seus 

discípulos, resultando uma serie de interpretações errôneas acerca da Capoeira 

e dos Capoeiristas oriundas de pessoas que, não raro, se julgam credenciadas 

em assuntos esportivos. (PASTINHA 1988, p.24) 

Mas, e a volta ao mundo Mestre? Quando se faz volta ao mundo? Olha só, cê ta no jogo, 

chama o cara para volta do mundo, para que? Simples, para você respirar e pensar o que vai 

fazer para pegar o seu oponente, esse é o sentido real da volta do mundo. É quando você está 

no jogo, o jogo está quente e você chama o cara, volta do mundo, aí você anda, faz a volta do 

mundo, você está respirando, descansando e ao mesmo tempo pensando, poh esse malandro 

manda muita perna esquerda, ele manda muita perna esquerda, a direita é o apoio, meu alvo 

é à direita.       

Ora, começamos o tópico falando que não foi fácil ao Mestre e sua turma aquele 

campeonato, e ao campeonato agora voltamos. O Mestre traz uma narrativa que complementa 

a história daquele dia sobre a vitória do “Mudinho” e dialoga com a perspectiva da volta do 

mundo que ele nos apresenta, no sentido de pensar como pegar o adversário. Teve uma hora no 

campeonato, que ele cruzou com um cara, que não conseguia pegar o cara de jeito nenhum. 

Artur Emídio era o arbitro central. Artur Emídio, piiiii, primeiro tempo acabou, eu não sei 

quantos minutos eram, se eram 3, não lembro. Ele veio pra mim e falou assim: poh, ta difícil 

de pegar esse cara. Falei: oh calma, chama o cara, chama o cara para tu aplicar uma chibata. 

Ahhhh (faz o gesto do Mudinho gesticulando para ele). Artur, piiii. Chama o cara, aí botou a 

cara assim para o sujeito, na hora que levantou a perna, ele desceu e brap! Deu-lhe uma 

chibata, o cara caiu, ele parou com a perna na cara do sujeito assim. Artur Emídio, piiii, pode 

parar. Levantou o braço. Aí olhei pra ele, ele falou: haaaaa. Eu falei: viu… huuuu, mole. 

Entendeu? Num campeonato não existe, até existe, mas não deve se fazer volta do mundo, 

porque é um campeonato, tem um tempo marcado. Só que ele aproveitou o intervalo entre o 

primeiro e o segundo round para dizer: poh, ta difícil pegar o cara, como é que eu faço? Falei: 

calma, chama o cara, para te dar alguma coisa, que você… dá-lhe uma chibata. Ahhhh. Que é 
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uma chibata? Sabe que é uma chibata? É uma rasteira ao contrário, com calcanhar. A chibata 

cumpre o mesmo papel que a rasteira, derruba o seu oponente com elegância e, como está, 

também “[…]cumpre a ética do jogo, é poesia que se inscreve no limite do vazio deixado pelo 

outro com que se joga” (SIMAS, RUFINO 2018).    

  No campeonato não se deve fazer uma volta ao mundo diz o Mestre, mas naquele dia 

a volta do mundo se deu no plano da grande roda da vida. Naquele dia, o seu primeiro aluno, o 

“Mudinho”, aquele que não tinha dinheiro para lhe pagar as aulas, conquistou três troféus e os 

obsequiou ao Mestre em forma de pagamento. O mundo deu volta e o que outrora não pode ser 

pago em dinheiro, nesse dia era pago em reconhecimento e gratidão, já diz a ladainha, “ao meu 

Mestre, eu devo dinheiro, saúde e obrigação”. Esta é uma das narrativas que mais emocionou o 

Mestre Polaco quando a narrou na entrevista.  

O movimento da “chibata”, rasteira ao contrario nas palavras do Mestre, foi o meio 

pelo qual o “Mudinho” e o Mestre Polaco constroem está história. O corpo do capoeira, arquivo 

e arma (TAVARES 2012) com seu repertorio de movimentos imbuídos da herança ancestral 

afrodiaspórico, dá seu jeito de vencer nas adversidades e transformar pela sua poética a carência 

em potência, o ódio em amor, a morte em vida. Inspirados por Simas e Rufino vemos neste caso 

o feitio exusiaco26 que “[…] faz o acerto virar erro e o erro virar acerto. O pau que deu no couro, 

marcando a trágica experiência colonial, é também a baqueta que repercute no couro da caixa 

da escola de samba e invoca Oxóssi […]” (2017, p.12). Assim a chibata, pulsão de morte do 

projeto colonial, a mesma chibata do Major Vidigal que combatia os capoeiras do início do 

século XVII, se transforma quase dois séculos mais tarde, na “chibata” que dá ao “Mudinho” a 

possibilidade de retribuir ao seu Mestre Polaco o imensurável valor de ter apreendido com ele 

a Capoeira. Infelizmente o Mudinho morreu, ele… ele foi assassinado, polícia matou ele. Mas 

vive e revive cada vez que é invocado nas narrativas do Mestre Polaco: Tem que ficar na 

memória sempre, não tem? Iê, volta do mundo camará! 

 

3.4 – IÊ, VIVA AMIZADE.  

Neste tópico aborda-se uma das faces que o Mestre considera como das mais relevantes 

no seu trajeto na Capoeira, que é a amizade. Nos trabalhos acadêmicos que versam sobre 

Capoeira não temos reparado na abordagem da questão da amizade, apesar de que no mundo 

                                                           
26 Termo cunhado por Luiz Antonio Simas. 
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da Capoeira esta questão está presente de formas diversas em narrativas, historias, músicas, 

provérbios e no dia a dia do capoeira. Assim nos introduzimos pelas falas do Mestre, num 

terreno pouco explorado pela academia, mas muito latente na capoeiragem. As seguintes 

narrativas trazem algumas memórias relacionadas aos amigos que o Mestre Polaco fez na 

Capoeira e levou para a sua vida. Os personagens/amigos que aparecem, estão ligados à prática 

da Capoeira e se relacionam com vivencias que marcam a história de vida do Mestre e compõem 

o seu retrato (auto)biográfico.   

[…] o Carlinho Índio Aranha, é o meu irmão de Capoeira, lá do Paraná. […]. Então 

em 1979, aliás, perdão em 79 foi minha segunda cirurgia, a primeira foi em 69. 1969 eu, eu 

tive um problema de saúde, decorrente de outra situação que depois eu te conto, e eu fui 

internado e fiquei 10 meses trancado num hospital internado e nessa internação eu perdi o 

pulmão esquerdo inteiro. Eu tinha 19 anos de idade, eu perdi todo o pulmão esquerdo. Bom. 

E, as visitas nesse hospital que eu estava, eram as quintas e aos domingos, você conta quantos 

quintas feiras e quantos domingos tem 10 meses, o número que você achar, é o número de vezes 

que o Índio foi me visitar. É amigo? Em 69 eu tinha acabado de sair do exército, eu tinha 19 

anos de idade e o Índio também. […]E aos domingos, eu chegava na varanda do hospital e 

olhava a fila lá, esperando dar a hora de visita e o primeiro da fila era o Índio. E eu cansei de 

falar para ele assim: poh Carlinho. Olha só amigo, fui internado em novembro de 69, pleno 

verão. Tu imagina o que é um camarada, do rio de janeiro, aos 19 anos de idade, no verão, 

boa pinta, poderia estar onde? Na praia, namorando né. Ele estava lá, e eu falava pra ele: poh 

Carlinho, mó solzão cara, tu não vai pra praia? Ele falava assim pra mim: Zé, depois eu vejo 

isso, agora eu tem que tar aqui, com você que é meu amigo, que ta no hospital. Desses 10 

meses, minha mãe uma vez não pude ir porque ficou doente, o Carlinho nem dessa vez deixou 

de ir. Isso é amigo? Claro que é né irmão. 10 anos depois eu perdi mais o duodeno e um pedaço 

de estomago e por aí vai. Ainda aqui e aqui, fora um furo que tem aqui e um furo que tem aqui, 

um furo que tem aqui (levanta a blusa e mostra as cicatrizes). 

Conforme relatado em tópico anterior, quando o Mestre começa a prática de Capoeira 

quem ensina os primeiros passos a ele foi um dos alunos que já frequentava o quintal, esse é o 

próprio Índio. […] O Índio foi o cara que Paraná falou assim: oh Carlinho. Quando eu entrei 

falou assim: pega esse moleque aqui e ensina ele a gingar. Ele pegou minhas mãos, as duas e 

falou: bota um pé pra trás, agora volta com ele na frente, agora bota o outro pé atrás, agora 

volta com ele pra frente, agora balança o corpo, bota o outro pé pra trás. Esse é o Índio.  
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O Índio foi então não somente aquele que não faltou a um dia de visitas, mas também 

aquele que auxiliou ao Mestre Polaco nos primeiros passos dentro da Capoeira e sob as 

diretrizes do Mestre Paraná, lhe ensinou a gingar. Isto é de uma grande importância, pois a 

ginga configura a movimentação básica da Capoeira e é a partir desta que os demais 

movimentos se desenvolverão. Alguns Mestres costumam dizer que a ginga é o DNA do 

capoeira, pois reflete na sua motricidade a vertente da qual este teria aprendido a capoeira, como 

se tratasse de uma genética passada de Mestre a discípulo, expressando a Capoeira que este 

transmite. Neste sentido, para Tavares (2020, p.34) a ginga “Essa sutil forma não verbal é a 

certidão de nascimento do capoeirista. A ‘Ginga’ (e sua mandinga) é o registro que enuncia o 

nascimento e posicionamento do capoeirista”. Assim, pelo que implicará na conformação da 

sua corporeidade, a ginga do capoeira, uma vez apreendida se torna imanente ao mesmo e nos 

provoca a pensar com o corpo. O corpo com suas experiências de vida, suas trajetórias, seus 

vaivéns, comporta um potente espaço de memória que revela narrativas corporais (TAVARES 

2012, 2020) e a ginga se acopla a este como força existencial que permite a pratica nos vazios 

deixados pelas intenções dominadoras, lançando o ser numa escrita de si que ao combater os 

pressupostos da agenda colonial o configura como um “ser em ginga” (RUFINO, PEÇANHA, 

OLIVEIRA 2018).  

A continuação surge uma narrativa que se deriva do tema da amizade, posto que as 

visitas comentadas anteriormente do Índio ao hospital surgem a partir de situações que o Mestre 

reconhece não gostava muito de falar. A narrativa dialoga com o “ser em ginga” que Rufino, 

Peçanha e Oliveira (2018) mobilizam, porque demostra como o ser pode se refazer na ginga, 

mudando com seus balanços e negaceos a condição do jogo e mostrando que “[…] a vida é 

interpretada como uma dinâmica de jogo inacabada” (p.78).  

Então, eu perdi meu pulmão em setembro do 69, eu tinha acabado de sair do exército e 

eu era líder estudantil. Eu era, eu fui, vice-presidente do grêmio do Colégio Pedro II em 68. 

Então irmão, olha só. Já ouviu falar em choque elétrico? Já? Eu tomei. Já ouviu falar em pau 

de arara? Eu passei. E outras coisas mais que agora não vem ao caso. Durante muito tempo, 

essas porras, não gostava muito de falar, porque mexia muito comigo, hoje não mexe tanto, 

apesar que de uns tempos pra cá, tem me voltado aquele enjoo de novo. Eu me lembro, que 

uma vez, eu tava entrando no colégio, no Pedro II, estudei no Pedro II, ali na época era a sede, 

Marechal Floriano esquina com Camerino e eu me lembro que eu acabei de entrar e eu ia pro 

grêmio, aí quando olhei para a porta do grêmio, tinha umas madeiras assim oh, fechando a 

porta do grêmio. E aí, quando eu parei, olhei, aí 2 caras, um de um lado, outro do outro. Me 
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pegou, aqueles caras, terno, óculos Ray-ban, o característico de sempre né. E eu fui levado lá 

pra fora, tomando umas porradas, aqui assim na, aqui atrás assim pow. E aí, eu não sei quem 

foi o cara, esse cara pra mim, se você estiver ouvindo isso e estiver vivo, eu digo pra você, que 

eu não sei quem é, você (risos) é o meu herói. E aí os caras falavam assim: quem escreveu 

aquilo? E eu, inocentemente, tomando soco aqui, não sabia de porra nenhuma. E aí o cara 

falou assim: quem escreveu aquilo porra? Eu… saindo assim, da escadaria do colégio, 

descendo para a Marechal Floriano assim, o cara falou: aquilo! E olhou pra cima. Aí quando 

eu olhei lá para o alto do prédio do colégio, tinha uma faixa. Pouca gente vai a entender, mas 

eu vou explicar. Tinha uma faixa grande, escrito assim oh: Marechal Von Rommel a raposa do 

deserto; Marechal Stalin o lobo da Sibéria; Marechal Castelo Branco o jumento do Nordeste. 

E eu, comecei a rir, tomei uma porrada no ouvido que acordei não si que hora. Para quem não 

sabe, Von Romell, foi um marechal nazista dominou lá a área da África e tal, Stalin foi um 

marechal russo, que dominou toda aquela área dali da Rússia e tal. Von Rommel era conhecido 

como raposa do deserto e o Stalin era conhecido como lobo da Sibéria. E aí os caras vai e oh, 

a revolução aqui em 64 é quem? Quem assumiu foi o Marechal Castelo Branco o jumento do 

Nordeste. Olha só meu amigo, se um dia você ouvir isso que eu tô te falando, eu te confesso, 

você (ri e fala para o gravador), eu tomei muita porrada, mas você é o meu herói. KKKKKK. 

Isso em pleno 68, revolução dos estudantes, isso aqui pegava fogo e eu era diretor, eu tava na 

direção do grêmio do Pedro II. Pedro II era o colégio, era era… como dizer, assim… a 

referência no instituto secundário. Vladimir Palmeira cara, quantas vezes eu fiquei embaixo 

de bancas de jornal, para o Vladimir fazer discurso lá em cima e a gente aqui em baixo 

segurando a onda, porra meu irmão.  

Como vimos nas narrativas anteriores, o regime militar que toma o poder por um golpe 

na década de 1960 deixou marcas de dor no corpo do Mestre Polaco, marcas que estão até hoje 

presentes nas cicatrizes que se fixaram na sua pele e na sua memória, provocando um remorso 

psicológico, que impede ao Mestre expressar-se com naturalidade sobre o assunto. Ele diz que 

hoje falar do assunto, já não mexe tanto comigo, mas que por muito tempo lhe custou abordar 

essas questões. A participação no sindicato e na militância mostra-nos o jovem Polaco 

inconformado e rebelde perante uma agenda levada a frente neste caso pelo governo militar de 

turno e que reflete a continuidade do projeto colonial. Estes projetos evidenciam “[…] esforços 

mantedores de educações que tendem a fortalecer mentalidades e práticas conservadoras, 

antidemocráticas, contrarias ao reconhecimento e credibilização da diversidade de saberes e ao 

compromisso com a justiça social/cognitiva” (RUFINO 2017, p.115). E é na ginga da sua 
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Capoeira que o Mestre Polaco nos ensina a dar a volta por cima, como capoeira que é, trazendo 

pela sua palavra, a memória que mais lhe põe contente e que expressa a pulsão de vida que dá 

uma banda ao projeto de morte da ditadura militar. O Mestre, apesar da dor de suas marcas, nos 

presenteia com uma lição sobre a Educação nos seus componentes ético, estético e pedagógico, 

tornando uma história de tortura em uma anedota digna de ser lembrada e repassada para os 

mais novos, deixando em evidencia a política de morte traçada por um setor da sociedade e 

respondendo a esta com militância naquela época, mas também respondendo hoje ao trauma, 

com humor e alegria de viver.  

E como vimos anteriormente, são as amizades nascidas na Capoeira, no quintal do 

Mestre Paraná que acompanharam ao Mestre Polaco em momentos marcantes guardados na sua 

memória, como vimos por exemplo na narrativa da sua internação, onde o Mestre Índio lhe 

visita todos os dias habilitados para visitação, sem faltar a nenhum durante 10 meses. Outras 

das amizades que se forjaram no meio capoeirístico, chegavam a atingir uma dimensão familiar 

como é o caso que o Mestre narra a seguir. 

Tinha um dos meus amigos, foi aluno do Paraná, tem até umas fotos, eu, ele, Malhado, 

na casa da Tia Maura, com a Tia Maura. Falecido Zé Mauro. A gente se tratava como irmão, 

irmão mesmo. O pai dele quando falava comigo, falava: aí esse teu irmão. Ele quando falava 

do pai dele pra mim falava: Aí esse teu pai. Então nosso relacionamento chegava a esse ponto.  

O Mestre comenta que naquela época ele era “encrenqueiro”, gostava de uma confusão. 

Ele o afirma a respeito de si, depois de contar-nos uma história na qual ele e alguns amigos, 

entre eles o recém citado Zé Mauro, terminaram na delegacia por causa de uma briga: quando 

eu falo que era encrenqueiro, nego acha que era conversa fiada. Mas o Mestre conta que não 

era apenas ele que gostava de arruaça, pois alguns amigos da Capoeira eram da “mesma turma” 

que ele: Eu, Neguinho da Madame, Celso do Pandeiro e mais uns 2…. Gostávamos mesmo era 

de arrumar encrenca! Imaginamos estes personagens, como alguns dos tantos dignos 

representantes do que Rufino, Simas e Hadoock-Lobo (2020) chamam de uma filosofia popular 

brasileira, encarnada pelos arruaceiros do Brasil. E os autores alertam: “Mas o bicho pode 

pegar, porque arruaça é também uma guerra em que os modos populares têm, como tática, 

artimanhas não convencionais” (SIMAS, RUFINO e HADDOCK-LOBO 2020, p.12), e é neste 

sentido que aparece a presença de outra grande amizade do Mestre Polaco, o Neguinho da 

Madame, que fica marcado nas narrativas do Mestre por ser aquele que fazia do seu corpo uma 

arma (TAVARES 2012) de uma forma muito peculiar e maliciosa.  



97 
 

O Neguinho da Madame tinha uma característica, ele cortava todas as unhas dos dedos 

dos pés, só não cortava a unha do dedão. Dos dois pés ele não cortava as unhas dos dedões e 

ainda por cima, além de não cortar, de deixar ela grande, ele ficava passando aquela lixa de 

unha para afiar as duas unhas que ficavam igual a uma navalha, não precisa nem dizer pra 

que né. Passando o pé com aquela unha na cara do sujeito, era corte na certa. Aí uma vez, a 

gente tava indo para uma roda, eu não lembro onde, uma capoeiragem qualquer dessas daí, aí 

ele passou lá em casa e me pegou. A gente tava andando, ele lá como sempre, aquele chinelinho 

dele e tal, aí ele olhou e falou assim: e aí? Já viu aí? Aí abaixo a cabeça olhando assim em 

direção dos pés dele. Aí eu olhei, falei: não. Olha lá, afiadinha. Falei: tu lixou as unhas? Lixei 

claro. Aí a gente tava passando, tinha uma poça, um lamaçal, um negócio qualquer na calçada 

daquelas. Aí Neguinho vai, para, tira as sandálias dos pés e enfia os dois pés na poça, os dedos 

assim na poça, na lama. Falei: pra que isso criolo, ta maluco? Tira teus pés daqui. Aí ele falou: 

é que além de cortar, os cornos filhas das putas, também quero que infeccione. Posha, para 

você ver como era o espirito do cara.  

Estas são lembranças que o Mestre guarda na sua memória e expressam vivencias de 

grande valor que a Capoeira deu para ele proporcionando-lhe o presente de uma amizade 

verdadeira. Como veremos na seguinte narrativa, a amizade feita na Capoeira é capaz de 

quebrar qualquer barreira que venha a ser construída. O Mestre nos ensina pela sua trajetória 

dentro da capoeiragem o valor de uma amizade. Isto também ensina o imaginário da Capoeira 

mediante uma cantiga muito ouvida nas rodas, “era eu, era meu mano, todos dois andavam 

junto, eu não sei se Deus consente, numa cova dois defuntos”. Esse mano/amigo de Capoeira 

do Mestre Polaco, que a política partidária da atualidade por exemplo poderia levar a separar, 

mas não consegue, é o Mestre Malhado. A amizade na Capoeira, nos revela outras gramaticas 

para serem pensadas, pois elas superam as gramaticas normativas da modernidade ocidental as 

quais podem conduzir por exemplo a um indivíduo a tirar a vida de outro numa discussão, pelo 

fato de ter discordância político partidária, como ocorreu com o lamentável assassinato do 

Mestre Moa do Katende em Salvador no ano 2018 em vésperas das eleições presidenciáveis.  

Meu maior amigo chama-se Wilson Souza de Araújo, conhecido como Mestre Malhado. 

Você Malhado é o cara que sabe tudo de mim, de meus segredos, tudo, quando o calo aperta, 

eu corro pra você. Malhado é Bolsonaro, eu odeio o Bolsonaro, porém, a gente sai, e tu sabes 

disso, a gente ta sempre junto, nunca em momento algum falamos sobre política. Eu respeito a 

opinião dele e ele respeita a minha. Eu sei que as vezes tem vontade de me mandar pra puta 



98 
 

que eu pariu, porque eu esgoelo o Bolsonaro, mas a nossa amizade, a minha e a dele, 

construída na Capoeira, não vai ter Bolsonaro no mundo que vá a abalar a nossa amizade.  

E este amigo, que foi o que levou o Mestre Polaco para o quintal do Mestre Paraná, 

depois de muitos anos ainda segue os fundamentos da Capoeira ensinada pelo seu Mestre e 

parece ser este o elo de união de ambos. Na narrativa que segue veremos um pouco desta 

Capoeira, expressada num momento muito especial, o aniversário de 70 anos do Mestre Polaco.  

Meus 70 (setenta), vou te contar essa, meus 70 anos, um pouquinho antes da roda, eu 

vou pra casa dele, eu, minha mulher, pra encontrar com ele, porque a gente ia junto. Aí, tamo 

lá, pera aí, que vou me arrumar aqui e tal. Ele tem um problema no joelho, porque ele não joga 

mais Capoeira porque se ele bobear o joelho dele vira ao contrário, velho é uma merda, ele 

tem um parafuso no joelho. Aí ele tá lá botando a porra daqueles negócios de aquelas porras 

no joelho né, não lembro direito lá, aquele negócio preto no joelho. E aí botando aquela porra 

e eu sentado no banquinho lá e aí ele começa a botar uns ferros do lado assim, falei: pra que 

isso Wilson? Não... e aí botava no joelho e dava uma volta no quintal e jogava a perna, falei: 

pra que isso? Não, pera aí. Falei: porra bicho, que é isso? bota essa porra pra que caralho? 

não precisa fazer porra nenhuma, tu não precisa mostrar... provar nada pra ninguém cara, 

poh tu é o Malhado. Não, mas eu tem que botar. Falei: não precisa Wilson, porra. Aí ele 

botando os ferros do lado assim oh, encaixando os ferros, falei: Wilson não precisa, tu finge 

que dá e o cara vai entender. Não quero fingir não, eu quero dar mesmo. Falei: ihh que é isso 

cara? Falou: que, não, eu quero dar mesmo, pegar nos corno. Eu falei: ihhh, eu hein, que 

cara... poh ta bravo, precisa essa porra não. Não, quero dar, quero meter mesmo uma porrada 

nele. E eu não maldei. Aí saímos dali, fomos pra roda do meu aniversário, o caraio. Daqui a 

pouco ele pula na roda, ele falou... falei: que é isso Wilson? Ele falou: que é isso, é o cacete, 

eu botei os ferros pra te meter a porrada. Falei: vai a merda cumpadi (risos) era pra mim. Era 

pra você! Falei: vai-te pra puta que te pariu Wilson. Eu até tenho uma foto de eu e ele jogando, 

falei: porra, há 60 (sessenta) anos atrás essa porra aqui era pra valer. Falei: era pra mim? 

Falou: claro, ta pensando que é o que, conversa fiada comigo meu irmão. Falei: vai-te a merda 

Wilson. Mas é isso amigo. 

A narrativa transparece a Capoeira apreendida no quintal do Mestre Paraná, que 

independente do grau de amizade, representa uma Capoeira muito maldosa, né, sabe. Era 

muito… você que é capoeira, você vai entender, era mandinga pura sabe, era era, ela era 

violenta, de uma violência assim sabe, você sabia que você podia mandar com força pra aí, 

porque você sabia que o cara que estava na tua frente, não ia deixar atingir ele, e ao contrário, 
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ainda ia tentar na fuga te atingir. É isso que o Mestre Malhado parece expressar pela sua 

preocupação para jogar no dia do aniversário do seu amigo Mestre Polaco. Esta passagem sobre 

o jogo de Capoeira, vai ao encontro do que Mestre Pastinha colocava no seu livro “[…] a 

Capoeira, como já dissemos, é luta violenta, possui golpes perigosos, podendo, entretanto, ser 

controlados, com toda segurança, nas competições amistosas, quando não existe o objetivo de 

sacrificar o adversário” (1988, p.26). A violência integra como valor fundacional as estruturas 

da sociedade conforme explica Sodré (2008) chamando a atenção para a “violência ritualística” 

que diz a respeito de aspectos organizativos que esta pode assumir em fenômenos de 

aglutinação social.  Nota-se entre os antigos, o peso atribuído à Capoeira como luta e à sua 

eficácia para os combates como também o fator amizade, que parece representar um vetor que 

faria o jogo mudar de objetivo e não sacrificar o oponente. O Mestre Canjiquinha diria no seu 

livro que “[…] capoeira à vera é pra os inimigos e que na roda é pra vadiar com os amigos e 

companheiros” (1989, p.6). Ouvindo ao Mestre Evandro de Cabo Frio ele disse depois de uma 

roda “quer saber o pulo do gato? A onde você for na Capoeira, faça um amigo”27E em relação 

à amizade o Mestre Camisa também investiu seus pensamentos e elaboro a máxima “pior do 

que um inimigo, é ter um falso amigo”. Pois é camaradas, capoeira é bicho farso, diriam os 

antigos. 

Mas o Mestre Polaco é enfático ao afirmar: Quando alguém me pergunta assim: qual 

foi a melhor coisa que a Capoeira te deu? Eu sempre respondo: amizade. Meu amigo Wilson 

veio da Capoeira, meu amigo Índio veio da Capoeira, meu amigo Ruan veio da Capoeira. Tá 

bom pra você? 

 Iê viva amizade! 

3.5 – O QUERIDINHO DO PARANÁ  

Ao propormos encarar uma pesquisa que se nutre de elementos próprios de uma 

metodologia narrativa e (auto)biográfica, onde as conversas e entrevistas propostas convidam 

ao protagonista a andar pelos caminhos que deseje sem pretensão de limitar sua liberdade ao 

narrar, entendemos que o sujeito entrevistado realiza suas escolhas como quem faz um desenho 

e escolhe as cores que vai a utilizar. Ele recupera as narrativas que configuram o desenho que 

quer transmitir da sua vida. No decorrer do ato de narrar, outras memorias vão surgindo, pela 

relação com o já narrado e com o pesquisador e o quadro vai se colorindo. Nesse colorir o 

                                                           
27 Conversa com Mestre Evando de Cabo Frio, depois de uma roda em Arraial do Cabo. 
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Mestre invoca seu passado e nos introduz em alguns aspectos do núcleo familiar onde fora 

criado, que mostram a relevância da figura da sua mãe e do seu avô, reverberando um respeito 

profundo pela sua ancestralidade.    

Eu sou filho único, filho de mãe solteira, minha mãe chamava-se Julia Gusmão Rocha 

e o meu herói, o meu grande ídolo, independente do Paraná é claro, meu herói, meu ídolo, a 

pessoa que eu mais admiro em toda minha vida, foi uma pena que só ficou junto de mim oito 

anos, chamava-se Antônio José da Rocha, meu avô, o velho Rocha. Sabe por que amigo? Você 

sabe o que é em 1949, ou seja, há 72 anos atrás? Há 72 anos atrás, uma moça com 23 anos de 

idade, que engravidava, era expulsa de casa, era posta na rua sabe. E… a pontapés pela 

família, porque a sociedade discriminava terrivelmente, sabe, essa mulher não ia prestar para 

mais viver em sociedade. Então meu amigo, o Velho Rocha, em 1949, bateu no peito, caiu pra 

dentro de todo mundo e falou: minha filha não, minha filha fica em casa, vai ter o filho sim, 

vou criar sim, é meu neto sim. Enfrentou a sociedade inteira. Ele era uma pessoa, ele era um 

cara de confiança de uma pessoa muito rica neh, seu Cordeiro que era dono de algumas lojas 

de material de construção e tal, e a filha de seu Cordeiro inclusive, era minha madrinha, 

morreu naquele acidente, ela e o marido dela, morreu naquele acidente do avião que foi do 

Brasil pra França muitos anos atrás. Ela me batizou, ela tinha 9 anos de idade. Então meu avô 

enfrentou a sociedade inteira sabe, cuidou da minha mãe, me deixou, permitiu que minha mãe 

tivesse uma gestação tranquila e cuidou de tudo e quando eu nasci, até os 8 anos de idade, ele 

morreu eu tinha 8 anos de idade, eu tinha tudo. Porque ele, meu avô, tinha uma situação 

relativamente boa, uma situação financeira relativamente boa, então eu tive todo na vida, 

graças a esse homem, Antônio José Rocha, meu avô Rocha. O homem que mais amei e amo em 

toda minha existência, em todos meus 72 anos de idade 

A questão ancestral na Capoeira é um dos princípios que fundamentam a sua prática e 

reprodução. A temática é abordada profundamente na tese doutoral “Filosofia da 

ancestralidade: corpo e mito na filosofia brasileira” de Oliveira (2005) e também mereceu a 

atenção de Abib (2004) em sua tese “Capoeira Angola: cultura popular e o jogo de saberes na 

roda. Mas ao abordar a ancestralidade na Capoeira atrelada a uma dimensão familiar, conforme 

o fazemos sugeridos pela narrativa do Mestre Polaco, o que nos orienta é uma fala do Mestre 

Moraes, que ao ser questionado sobre ancestralidade, exemplifica o assunto com a família, 

dizendo: “O maior orgulho para essa criança, sem nenhum entendimento profundo do que é 

ancestralidade, o maior prazer que essa criança tem é de conhecer os avós dele”,  e depois 

prossegue, “Um filosofo, Pierre de Lauvossier, francês, que diz que na natureza nada se cria, 



101 
 

tudo se transforma, então você, aluno de Capoeira, você é a transformação de que? Qual é a sua 

ancestralidade? E a pergunta está aí sempre, menino, quem foi teu Mestre? […] todo mundo 

quer ter um pai que signifique importância para a existência desse filho”28. Esta analogia e 

reflexão do Mestre Moraes, entre família e Capoeira nos faz pensar na presença de um elo que 

enlaça a afetividade com os saberes que são transmitidos de geração para geração e ainda nas 

subjacências, expressa o respeito ao mais velho como componente fundante da relação 

ancestral. Neste sentido o elemento ancestral, assente no seio familiar faz da figura do “Velho 

Rocha” uma presença fundamental na história de vida do Mestre Polaco. Outra pessoa que 

representa a ancestralidade do Mestre Polaco, e expressa a importância do pai ao qual o Mestre 

Moraes se refere, é o Mestre Paraná.   

Paraná era um cara, que era um paizão do cacete. Eu fiz um monte, como eu tava te 

falando antes, eu fiz um monte de merda, vou falar palavrão, mas vai sair assim mesmo. Eu fiz 

um monte de merda, que o Paraná teve que matar nos peitos.  

A conexão do Mestre Polaco com seu Mestre Paraná é tal, que como conta o Mestre a 

continuação, reverberou situações inusitadas depois da sua passagem. E novamente recorremos 

às palavras do Mestre Moraes para introduzir a seguinte narrativa: “Entre o céu e a terra existem 

mistérios inexplicáveis e a Capoeira sendo uma manifestação, que tem essa relação de 

intimidade com a ancestralidade, é melhor que a gente não fique tentando buscar explicações 

baseados nos entendimentos ocidentais de existência e tal e tal e tal”29 

Paraná tinha morrido, Tia Maura morando sozinha na casa lá, nova, que eles 

construíram, né que eles compraram lá em Realengo, já tinha mudado para Realengo. E aí eu 

recebi um recado do falecido Zé Mauro. Oh Tia Maura ta doente caramba e quer falar contigo, 

pediu para você ir lá. E aí falei ihh caramba, aí parti pra lá meu irmão, dia seguinte ou sei lá 

no outro fim de semana. Conhece minha esposa? Cheguei lá. Aí parti pra lá com essa minha 

mulher. Quando eu cheguei lá, eu entrei assim numa portinha assim né, a casa ainda não tava 

toda terminada, mas ainda não tava pintada nada disso, o muro dela era tijolo, não tinha 

embolsado, que ele morreu de repente. Aí botei a cara na janela assim e falei assim: Tia 

Mauraaaaa!!!. Ela: kkkk Zé Roberto, meu filho, aí já levantou da cama, eu falei: mas a 

                                                           
28 Fala do Mestre Moraes no programa “101ª LIVE NA IDENTIDADE DO CAPOEIRA – MESTRE MORAES 

parte 2” idealizado pelos Mestre Dhunga e Contra-mestre Fly. Disponivel em: 
https://www.youtube.com/watch?v=xMJRMGznhJ8 

29 Fala do Mestre Moraes no programa “98ª LIVE NA IDENTIDADE DO CAPOEIRA – MESTRE MORAES”, 
idealizado pelos Mestre Dhunga e Contra-mestre Fly. Disponivel em: 
https://www.youtube.com/watch?v=rERVi_YyO_o&t=12546s 
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senhora… Não estou mais, você chegou. E dá-lhe bababa. Aí ficamos aí conversando. Vamos 

na casa da minha amiga ali, que tem um mocotó que ela ta fazendo hoje, vamos comer mocotó 

e tal. É onde? É minha vizinha, vamos lá, comer um mocotó. E aí quando a gente estava 

voltando para a casa dela, na hora de entrar na casa dela, tinha não era bem um degrau, era 

uma pedra assim, como se fosse um degrau e eu tropecei e … eu me lembro que cai e ralei o 

joelho, ralei mesmo de sangrar. Falei: caramba! Esse joelho aqui. Entramos, e aí cara eu só 

me lembro até essa parte, que eu tropecei, ralei o joelho, sangrou e tal. Ela falou, vamos lá que 

sua tia vai ver isso pra você. Só me lembro disso. Depois me lembro, aí é como se tivesse no 

hiato e aí eu, quando eu me lembro de novo, quando eu voltei a mim, eu tava sentado no chão 

da sala e assim do lado, no chão, berimbau dele, lá no chão, o berimbau dele, o caxixe, a 

baqueta tudo. E a Tia Maura e essa minha mulher, sentadas no sofá, as duas chorando. Falei: 

eu minha tia, que foi? Ela falou assim pra mim oh: é meu filho, seu Mestre esteve aqui, tocou 

berimbau para a gente (o Mestre fica visivelmente emocionado ao contar isto). Falei: que é 

isso minha tia? Minha mulher: foi! Eu falei: que é isso minha tia? Ela falou: foi meu filho, seu 

Mestre esteve aqui, tocou berimbau pra gente. Falei: tia, mas eu… a senhora… Aí quando olhei 

o meu joelho, te juro cara, não tinha uma marca no meu joelho cara. Alguém explica cara? 

Não sei, pesada essa né cumpadi? 

Há mistérios na Capoeira que não podem ser explicados e neles residem segredos 

ancestrais. Capoeira é magia grande! E o Mestre Paraná encarna pelo seu legado a figura do 

malandro conforme as reflexões de Simas e Rufino (2018, p.87):  

Malandro que é malandro venceu a morte pela via do encante e do não 

esquecimento. Assim, os malandros seguem vivos encarnando em palavras, 

gestos, sons e sabedorias que inscrevem um amplo repertorio poético/político 

de resiliência e ganho cotidiano. A malandragem é antes de qualquer coisa a 

potência que baixa nos modos de vida do homem comum.    

A relação intima entre o Mestre Paraná e o Mestre Polaco, reverbera vida, o não 

esquecimento, a produção de presença e o combate ao desvio existencial promovido pelo 

projeto colonial (RUFINO 2017). Afirma-se a ancestralidade como elemento fundamental 

nessa relação e o reconhecimento de histórias paralelas à Capoeira, se mistura com os próprios 

mistérios da arte, ficando difícil fazer uma distinção dos aspetos da vida do Mestre Polaco que 

não tem relação com Capoeira. Afinal Capoeira, expressa uma filosofia de vida, e não podia ser 

diferente para quem teve a honra de ser o “queridinho do Paraná”.   
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Eu era chamado de queridinho do Paraná, mas eu falo, gente olha só, nem eu sabia, eu 

fui descobrir anos depois, que o Paraná tinha me pegou no colo dele, ele e a Tia Maura, quando 

eu nasci, porque ele morava em frente da minha casa, eu não sabia disso gente.  

 

3.6 - MESTRE QUE DÁ LIÇÃO. 

 

O Mestre de Capoeira é figura fundamental para a preservação da memória coletiva e 

para salvaguarda das tradições da arte (ABIB 2004, 2006), neste sentido os velhos Mestres 

exercem papeis primordiais na transmissão de saberes dentro da capoeiragem, pautados pela 

oralidade, a corporeidade, a ancestralidade e a ritualidade. Assim os Mestres vão nos deixando 

ensinamentos e possibilidades para pensar quais são os caminhos a trilhar na Capoeira e na 

vida, confirmando o que muitos repetem, de que os ensinamentos que proporciona a “pequena” 

roda de Capoeira, são ensinamentos para a grande roda da vida. Sendo assim, as próximas 

linhas, trazem uma serie de reflexões e pensamentos expressados pelo Mestre Polaco em relação 

às suas vivencias na Capoeira do Rio de Janeiro. Essas linhas, ao dizerem a respeito de 

Capoeira, podem suscitar no leitor/a a ideia de uma especificidade em relação à esta arte, ora, 

não se esqueça que o que se aprende na “pequena” roda, serve para a grande roda. O Mestre 

nos dá lição e com a lição nos desperta novas dúvidas e perguntas, convidando-nos à infindável 

busca nos mistérios e segredos do “jogo” da Capoeira.       

 Para abrir o jogo a pernada já vem logo acertando num tema que é precioso para pensar 

a educação, as relações sociais e a vida, isto é o “respeito”. O Mestre comenta: eu nunca chamei 

ele de Osvaldo, nada, bababa, nada. Era sempre Mestre, sempre. Eu sempre o tratei dessa 

forma. Então eh, eu acho que a Capoeira é, pelo menos aquela antiga, ela além de tudo ensina 

o cara, respeito, educação, entendeu? Coisa que você vê hoje poucas vezes. E o Mestre nos 

mostra um exemplo que ele viveu na atualidade: Outro dia um cara chegou perto de mim, bateu 

no meu ombro e falou: e aí Polacão! Este evento acontecido numa roda de Capoeira 

frequentada pelo Mestre, seria seguido pela repreensão e chamada de atenção de um capoeira 

presente ao cara que chamou de Polacão ao Mestre Polaco.   

O Capoeira antiga como o Mestre comenta, ensinava além de tudo respeito e educação, 

seriam estes fundamentais para transitar os espaços da capoeiragem da época. O Mestre 

relembra: Amigo, joguei Capoeira com os caras mais… joguei Capoeira com os caras pica. 

Caramba meu irmão, eu com 12 anos de idade, eu falo sempre isso, meu irmão, eu até hoje 
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penso assim, cacete, como é que pode isso? Eu com 12 anos de idade, chego numa roda da 

central, onde só… caramba meu irmão, era só estivador. Eu vejo um cara pegar, abaixar, botar 

um revolver 32 no meio das pernas do outro e sair para jogar Capoeira e eu ali. Em outra 

passagem o Mestre também comenta que: Alguns capoeiras pouco gostavam de aparecer para 

o público em geral. Pouco gostavam de Capoeira exibição. Ficavam mais na encolha, atuando 

na capoeiragem de malandro. Em locais pouco conhecidos ou que transmitissem segurança, 

afinal muitos deles eram jurados em função das muitas arruaças que promoviam.  

Estes espaços frequentados pelos capoeiras, pareciam mobilizar uma serie de 

sofisticados saberes que foram estrategicamente atacados pelas logicas dominantes, afinal os 

capoeiras representaram historicamente uma ameaça às ordens socialmente estabelecidas e 

como o Mestre coloca, eram jurados (de morte) pelas arruaças que promoviam. Uma 

heterogeneidade de conhecimentos, com logicas próprias de transmissão, versadas nas rodas, 

gingas, esquivas, pernadas, bandas e mandingas, se produzem e reproduziram nas ruas do Rio 

de Janeiro pela presença dos capoeiras. O Mestre para nós é herdeiro destas peripécias.  

Sei lá, uns dias atrás aí, um mês talvez, quando eu fui num evento. Hoje cara olha só, a 

minha mente sabe o que fazer, o meu corpo, não obedece mais, pela minha idade… por diversas 

coisas, mas existem pequenos detalhes que eu consigo rir. Quando acabou a roda o cara falou 

assim: poh Mestre, fico admirado, eu fico, posha quando eu vejo vocês fazerem as coisas que 

vocês Mestres antigos fazem. O que? Poh, aquele, aquela seu do chapéu. Ginga daqui, ginga 

dali, mexe uma vez, o cara não fala nada, mexe a segunda vez o cara também… ginga daqui, 

ginga dali, vou botar o chapéu ali, o cara olhou pro chapéu, joguei na cara dele e fshhh (faz o 

gesto da rasteira com a sua perna). O Mestre ensina, é no detalhe que se encontra o riso, pelo 

detalhe se descobre a fresta, com o detalhe se produz o engano, a mandinga se faz carne e a 

rasteira é iminente. Capoeira toma sentido se não vão te derrubar, diz a cantiga. Repito um 

ditado que certa vez ouvi de um antigo: não é o mesmo ver que olhar, não é o mesmo ouvir que 

escutar. Capoeira, toma sentido.  

Hoje, oh, a grande sacada da Capoeira, seja ela na Angola, na Regional, o que for, é 

você induzir o teu adversário a fazer aquilo que você quer que ele faça, sabendo que ele vai 

fazer e como você vai neutralizar ou revidar aquilo, mas isso é oh, numa fração de segundos. 

Hoje em dia, 90 por cento das coisas que eu vejo, o cara telegrafa o que vai fazer. […]. É 

porque o cara te disse o que vai fazer irmão. A maioria dos caras hoje joga Capoeira olhando 

pro pé do cara. Meu irmão, sempre falo, meu irmão olha só, olha pro cara, pro olho, é no olho 
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dele que você vai ver a intenção dele, é aqui oh, não olha pro pé não meu irmão, tu olha pro 

olho dele, tu vai saber da onde o pé dele vai vim. É aqui oh, é na cara.    

Induzir o adversário a fazer aquilo que nós queremos que ele faça talvez seja uma das 

armas que o Mestre Polaco e a Capoeira nos obsequiam para continuar pensando táticas nos 

combates contra o projeto de morte e de esquecimento, pautados pela estrutura racista da 

empresa colonial. Capoeira é jogo de mandinga, então vamos mandingar, o ataque do 

colonialismo é violento, então temos de ter a violência também, aquela o Mestre fala, sair e na 

fuga tentar atingir, procurar nos detalhes a fissura que dá o espaço para a rasteira, risos, sempre 

olho no olho defronte as colonialidades e quando a brecha aparecer o golpe deve ser certeiro, 

mandinga pura. E mais atenção agora, pois é volta do mundo e bora recomeçar o jogo.   

 

CAPÍTULO 4 - O QUINTAL DO PARANÁ 
 

 

Figura 3 – Quintal do Mestre Paraná na década de 60. Acervo Mestre Polaco. 
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Neste capitulo se presenta a partir das narrativas biográficas do Mestre Polaco a reflexão 

sobre “o quintal do Mestre Paraná”. É fundamental destacar que este quintal como um espaço 

privilegiado a ser estudado, emerge como motivação a partir das narrativas biográficas do 

Mestre Polaco. Esta reflexão se configura numa tentativa de explorar este quintal, revisitá-lo e 

pensa-lo numa empreitada teórica, valendo-nos fundamentalmente das memorias do Mestre 

Polaco que são as protagonistas principais deste trabalho. Poderão aparecer para esta escrita 

também, alguns depoimentos de Mestres que foram alunos do Paraná e frequentaram esse 

espaço (estes extraídos de entrevistas ou filmagens de outros trabalhos não realizados por nós), 

de documentos achados durante a pesquisa e das contribuições acadêmicas que se aproximam 

aos temas aqui abordados. 

 A problemática educacional atravessa a reflexão junto com o quintal, pois opera no 

reconhecimento das injustiças cognitivas que o legado colonial deixou e perpetua pelos lados 

de cá, deslegitimando e silenciando diversos espaços/tempos que mobilizam saberes potentes 

para questionar a educação que exclui, silencia, apaga e domestica os corpos e suas sabenças. 

O quintal mobiliza entre outras coisas, possibilidades para pensar alternativas de combate 

contra o a aniquilação e subalternização histórica dos saberes das populações afro-diaspóricas 

que denotam o epistemicidio (SANTOS 2018) que caminha de mão dada ao semiocidio 

(SODRÉ 2017), expressando o assassinato do ser, alicerçado na racialização dos corpos. Por 

isto entendemos o combate a partir da afirmativa de que “[…] a condição do Ser é primordial 

à condição do Saber. Os conhecimentos vagueiam mundo para baixar nos corpos e avivar os 

seres” (RUFINO 2017, p.29 grifo do autor).       

Para aproximarmos ao tema do “quintal” fomos à busca de trabalhos acadêmicos que 

abordaram o quintal, mais especificamente o urbano (diferente do agroflorestal) e em 

perspectivas que nos ajudem a pensar “o quintal do Paraná”. Neste sentido desconsideramos 

alguns artigos que abordam especificidades como a das plantas cultivadas em quintais urbanos 

e demos prioridade aos que abordam o quintal em perspectivas diversas, relacionados a temas 

como a etnobotanica, a memória e os saberes por exemplo. Na basculha que fizemos (no banco 

de dissertações e teses da Capes, Scielo, Google e a partir das referências bibliográficas dos 

trabalhos que fomos achando) encontramos: um livro (ALMADA e SOUZA 2017) contendo 

diversos capítulos de vários autores sobre a temática do quintal abordado em diferentes 

perspectivas em relação a temas como a memória, saberes, agricultura urbana, resistência, 

patrimônio biocultural dentre outros; uma tese (GOMES 2009) da área de geografia que aborda 

os saberes etnobotânicos na rota cultural transatlântica África-Brasil, aproximando-se aos 
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terreiros de candomblé, os quilombos e os quintais urbanos de vilas e favelas; quatro 

dissertações de mestrado: a primeira, na área da Arquitetura e Urbanismo, com uma perspectiva 

histórica, encara as realidades, usos e vivencias dos quintais urbanos em Salvador-Bahia no 

século XIX (VAN HOLTHE 2002); a segunda também na área de Arquitetura e Urbanismo, 

tratando sobre a formação dos quintais na Vila de Olinda situada no Nordeste do Brasil 

(LOUREIRO 2008). A terceira se localiza na área das ciências ambientais, versando sobre o 

significado atribuído aos quintais em narrativas de diferentes gerações de famílias residentes 

em áreas urbanas da cidade de Salvador-Bahia (REIS 2015). Já a quarta, se encontra na área 

das ciências agrarias e aborda o quintal em relação a problemática da memória e dos 

deslocamentos territoriais como temas principais (SILVA 2018); encontramos seis publicações 

de artigos em revistas cientificas ou meios de divulgação eletrônica (VAN HOLTHE 2003; 

SILVA 2004; CARNIELLO et al. 2010; LOUREIRO 2012; TOURINHO e SILVA 2016; REIS 

et al. 2018)  que percorrem o estudo do quintal, relacionado a temáticas como: usos e vivencias; 

moradia; etnobotânica; formação dos mesmos (caso de Olinda); funções e papeis na casa 

brasileira e amazônica; sociabilidades e significados atribuídos. Alguns destes artigos parecem 

ser frutos das dissertações citadas anteriormente, publicados pelo/a mesmo/a autor/a ou em 

parceria com outros/as pesquisadores/as.  

Dentre o material acadêmico visitado, não achei algum trabalho que aborde 

especificamente o quintal relacionado à área da educação, embora alguns se aproximam a esta. 

No que tange à Capoeira, também não encontrei trabalho algum que aborde algum vínculo entre 

o quintal e esta manifestação. Assim, alguns dos trabalhos anteriormente citados produziram 

sustento para começar a estabelecer um diálogo entre os “estudos sobre os quintais” e o quintal 

do Mestre Paraná. Percebendo a carência na produção da relação sobre o quintal, a educação e 

a Capoeira, recorri a diversas fontes que possam contribuir para pensar a construção responsável 

de uma reflexão sobre este espaço e iminentemente recorri também à reza, a ginga e às negaças 

que permitam desenvolver um jogo à altura das circunstancias.   

O que um quintal, de uma casa situada na zona da antiga Leopoldina no Rio de Janeiro 

nas décadas de 1950-1960 pode nos dizer acerca de educação? Quais são as reverberações deste 

espaço/tempo e que podemos aprender dele? Que memórias este quintal guarda? Afirmo que 

as perguntas não podem ser exprimidas à maneira de uma laranja da qual tiramos todo o suco e 

jogamos fora. Tento propô-las como um dos tantos fazeres que permeiam os quintais, neste 

caso como sementes, recém-plantadas, às quais devemos cuidar, regar, deixar crescer e talvez 

render com muita paciência alguns frutos ou outros pés/perguntas também, assim as respostas 
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ou não respostas a ela, o que aparece e o que não, compõe a natureza aberta e inacabada da 

mesma, como um pé que se bem cuidado, não para de crescer. Você pode até fazer sua passagem 

deste, para outro mundo (em termos carnais, entenda-se, morrer) e o pé estará aí ainda.   

Pois bem, para começar digo que não é um quintal aleatório ao qual se faz referência, 

estamos falando especificamente do quintal que pertencia a casa onde morava Osvaldo Lisboa 

Dos Santos, o Mestre Paraná e sua companheira de vida Maura Bastos, a “Tia Maura”. Este 

espaço se situa em um lugar fronteiriço em relação às problemáticas epistemológicas 

consideradas próprias e internas do projeto colonial/moderno/racionalizante, e versa sobre 

elementos exteriorizados e marginalizados por este mesmo projeto, gozando até de pedagogias 

próprias para a o trato com os saberes que nele se põem de manifesto. O quintal foi palco de 

uma instigante e singular experiência da manifestação da Capoeira no Brasil, foi neste chão, 

que o Mestre Paraná desenvolveu o seu projeto educacional de ensino e aprendizagem da arte 

Capoeira e constituiu o seu grupo, chamado “conjunto folclórico de capoeira São Bento 

Pequeno”. Pelo quintal passaram homens, mulheres, crianças e adolescentes que moravam no 

subúrbio da cidade do Rio de Janeiro para aprender a capoeira, como também outros 

personagens que ali surgiam para joga-la. Espaço genuíno, pensado e projetado por afro-

brasileiros foi palco de relações pedagógicas pautadas pela capoeira e por diversos 

entendimentos do mundo e da vida que carregam consigo sabenças construídas a partir dos 

processos de resistência inventados contra as seculares opressões ao povo negro, neste sentido 

o Mestre Paraná pode ser considerado parte do panteão de intelectuais “orgânicos” da diáspora 

africana (SODRÉ 2017) e dos filósofos negro-africanos (RUFINO 2020) que propuseram 

diferentes e sutis sistemas de pensamento baseados na corporeidade. 

Os quintais urbanos têm representado espaços de força para a expressão das invenções 

afro-diaspóricas no Brasil. Pode-se observar isto por exemplo no papel do quintal na Casa da 

Tia Ciata. Na frente da casa se faziam os bailes onde se executavam as danças e músicas mais 

conhecidas e em consonância com a sociedade pequeno-burguesa, já no quintal da casa se 

executava a batucada onde se destacavam os bambas, era própria dos negros mais velhos e se 

fazia presente o elemento religioso (SODRÉ 1998). Também é o caso do quintal da família da 

Tia maria do Jongo, onde nasce a escola de samba Império Serrano, como conta Victor Alvim 

“Lobisomem” em trecho do seu cordel: 

Maria havia crescido 

E uma moça se tornou 
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Naturalmente aconteceu 

Um amor a encontrou 

Foi Ivan que com o tempo 

Namorou, noivou, casou 

 

Mudou-se da Balaida 

Pra Doutor Joviniano 

Mas a família, ainda lá 

Em 47, o ano 

Lá no quintal da família 

Nasceu o Império Serrano 

Neste sentido versaram Gonçalves e Castro (2018) ao pesquisar os rituais que 

atravessam os “[…] festejos realizados nos quintais das casas das ‘tias’ do samba, de mães de 

santo, jongueiros e cozinheiras de culinária afrorreligiosa” (p.97). Para eles o quintal se percebe 

como espaço de sociabilidade e de práticas que vão do profano ao religioso e trazem memórias 

de gerações passadas. (GONÇALVES E CASTRO 2018).   

O “quintal do Paraná” revela aspectos que dizem a respeito da ativa conservação por 

parte da comunidade negra, da sua cosmogonia e das instituições que concentram a sua história 

(TAVARES 2012). Expressa um exemplo de ressignificação da cosmovisão africana que 

muitos descendentes de escravizados efetuaram em terras brasileiras. O quintal pode expressar 

o que elucida Sodré (2019) enquanto à territorialização efetuadas pelas formas civilizatórias do 

negro na diáspora, operadas pelo ritmo e a dança, ou seja uma construção rítmica ou musical 

dos lugares, entendendo ao ritmo como tecnologia de agregação humana, vector poderoso de 

sociabilidade que aceita a presença do outro, portanto é contrário ao racismo. Assim o quintal 

se torna também um espaço pedagógico, que providenciou e produziu experiências de vida que 

levam a entendê-lo como um chão fértil no campo de batalha contra os legados do colonialismo. 

O quintal do Mestre Paraná comporta um espaço exemplar de saberes mobilizados num 

microcosmo de sociabilidades e mandingas situado na região da antiga Leopoldina nas décadas 

de 1950 e 1960 no Rio de Janeiro. Espaço este, que pelas suas práticas, transgredia as 

contratualidades de gênero e de raça que alicerçam o projeto colonial, colaborando com a 

viabilização de outras formas de se relacionar no mundo.    
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 Ao procurar revisitar o quintal e traze-lo para a roda da academia, entendo que este vai 

operar em alguns espaços vazios deixados nos estudos da Capoeira no que tange à 

historiografia, as pesquisas acadêmicas e também ao próprio imaginário da Capoeira. Inclusive 

o quintal enquanto território pode perceber-se como uma brecha traçada num momento onde a 

Capoeira passa por um movimento denominado como a “época das academias” (PASSOS 

NETO 2017), pautada pela esportização e pela prática em recintos fechados. Este quintal, 

embora situado num espaço de propriedade privada (a casa onde residiam Mestre Paraná e a 

Tia Maura), promovia a prática da Capoeira ao ar livre baixo a sombra de uma mangueira, num 

local que “convidava” ao público (crianças e adolescentes das adjacências e outros capoeiras) 

através de um portãozinho e de diversas estratégias de sedução. Pensando e olhando para as 

brechas é que pretendemos trazer algumas reflexões sobre este espaço. 
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4.1- O MESTRE PARANÁ, APROXIMAÇÕES BIOGRÁFICAS.   

 

 

Figura 4– Mestre Paraná tocando seu berimbau – Acervo Mestre Polaco 

Para começo desta viagem e como o título da dissertação também sugere, se faz 

necessário antes de adentrarmos no próprio quintal, fazer uma humilde, mas responsável, 

tentativa de aproximamos ao personagem principal de esta história, o Mestre Paraná.  

Osvaldo Lisboa Dos Santos, o Mestre Paraná nasceu num lugar chamado Alto das 

Pombas, no bairro da Federação, em Salvador, capital do Estado da Bahia, no dia 25 de 

setembro de 1922. O bairro da Federação “[…] é resultado da urbanização de muitas fazendas 

e sítios [..]. Extremamente rica culturalmente, a Federação é um dos bairros mais privilegiados 

de Salvador possuindo dentre seus ‘tesouros’ diversos terreiros de Candomblé (Gantois e Casa 

Branca) […]”30 já o nome do Alto Das Pombas, localizado na Federação “[…] segundo relatam 

                                                           
30 Informações obtidas do site Salvador Cultura todo dia, da Fundação Gregório de Mattos. 

http://www.culturatododia.salvador.ba.gov.br/ 
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alguns moradores, se deve ao fato de que muitos caçadores procuravam o local, que fica num 

alto, para caçar pombos. ”31 

Com 10 anos de idade ele conhece Antônio Corró, era um carroceiro, era um ex-

escravo, que na época estava com 62 anos de idade, ele era carroceiro no Cais Dourado e aí, 

começou a ensinar a Paraná. Sobre Antônio Corro encontramos referência escrita no livro que 

versa sobre o Mestre Cobrinha Verde, o próprio Cobrinha Verde narra:  

Eu saia da Fazenda Garcia pra dar instrução a Bimba e ajudar ele a dar 

instrução aos seus alunos, no Bogum, Engenho Velho da Federação. 

Em 1935, eu já estava trabalhando na minha profissão. Eu já tinha saído dos 

meus tempos de exército. Eu estava trabalhando na minha profissão mesmo. 

Isso foi na faixa de 1936 para 1937. Nessa faixa comecei a ensinar na Fazenda 

Garcia, aliás na Curva Grande. 

[…] Depois tinha uns amigos mestres. Mestres não, eram capoeiristas, porque 

naquela época não tinha academia. Então eu brincava com os capoeiristas que 

encontrei naquela época: Marola, Augusto Chibateiro, Barbosa, Aberrê, João 

Macaco, Paulo Bolão, Antônio Corró, Otaviano, Roque Barroso, Balbina 

(apelidado de Barriga Pequena), Roque (o menino Gordo), Antônio Catité, 

Waldemar Geraldino. Nessa época eu jogava com todos eles. (SANTOS,1991, 

p.16 grifo nosso) 

 

Em 1945 Osvaldo Lisboa Dos Santos deixava Salvador para continuar sua vida no Rio 

de Janeiro, ele ficou lá em Salvador até terminar o serviço militar, Paraná treinou boxe na 

Marinha, foi marinheiro, depois deu de baixa na Marinha, pegou Dona Maura, quer dizer, 

namorava ela, viram pro Rio, chegaram aqui em fevereiro de 1945. Já no Rio de Janeiro, o 

Mestre Paraná se torna funcionário público do estado, no IPASE, estando menos de um 

semestre de estadia na sua nova cidade. O cara vem de Salvador pra cá, como todo nordestino 

pobre vinha, a procura de uma oportunidade de trabalho, de melhorar a vida dele, ele chega 

em fevereiro, em julho do mesmo ano, ele consegue se tornar funcionário do estado, porque 

IPASE era Instituo de Previdência e Assistência Social do Estado, ou coisa parecida. O apelido 

do Mestre, “Paraná”, teria surgido a partir da relação com sua profissão, que exercia no IPASE. 

Paraná era marceneiro, o cartão de ponto dele no IPASE tem escrito assim oh: artífice 

especializado, então Paraná era marceneiro. E a madeira toda que vinha, vinha da onde? Do 

Paraná. Então por isso, porque ele trabalhava na madeira, trabalhava com a madeira, madeira 

vinha do… Paraná. Por isso o apelido dele era Mestre Paraná . 

                                                           
31 Idem 
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4.1.1 O MESTRE PARANÁ E O SEU BERIMBAU 

A intimidade que o Mestre tinha com a madeira era tal, que lhe rendeu a fama de ser um 

dos maiores artesãos na fabricação de berimbau no imaginário da Capoeira. O famoso berimbau 

do Paraná possuía algumas características peculiares que são guardadas até hoje por alguns dos 

seus discípulos. O berimbau do Paraná era uma obra de arte, a verga era reta, não podia ter 

um nó, a verga do cara era perfeita, era lixada e envernizada, sem pintura. A cabaça era lixada 

e envernizada, e lixada por dentro. Simétrico demais. Tinha umas marquinhas, eram a escala 

musical, porque dependendo do jeito como você envergava, em Do em Re. 

O “capricho” na confecção do berimbau evidencia o que parece uma recorrência na 

personalidade do Paraná, o caráter metódico, cuidadoso e perfeccionista em tudo que fazia. 

Cigarro, ele fumava Hollywood sem filtro, o maço de cigarro dava para ele, acho que uma 

semana e era metódico pra cacete. É assim oh, antigamente cigarro não tinha filtro né, então 

ele usava uma tesourinha, aí fazia assim, cortava aqui, cortava aqui, abria uma janelinha aqui. 

Ele pegava o cigarrinho aqui (o Mestre Polaco mostra com suas mãos como o Mestre Paraná 

fazia). Ele bebia socialmente, um copo de cerveja para ele, uma cerveja durava duas horas na 

mão dele. Outra memória que denota este zelo pelo que realizava, se evidencia numa 

apresentação do seu grupo, onde um dos seus alunos escorrega e o Mestre Paraná fica 

desapontado com este e o reprende depois da mesma, gerando um mal-estar entre os integrantes 

do grupo. Quando questionado pelo então aluno Polaco, naquele momento, de porque a reação 

dele, o Mestre Paraná responde: Polaco, nós somos os melhores, não temos o direito de errar. 

Paraná, não admitia erro, tudo tinha que ser, perfeito.   

Esta “perfeição” a qual o Mestre Polaco se refere, parece se refletir na idoneidade do 

Mestre Paraná na fabricação do berimbau e também na relação que este tinha com o 

instrumento. Osvaldo Lisboa dos Santos seria um dos maiores tocadores de berimbau que a 

Capoeira e mundo já viram. Como destaca a matérias do jornal A Noite (1963) o Mestre seria 

“[…] um dos reis da Capoeira do Brasil. ” e “[…] dos maiores executores de Berimbau em 

nossa terra. ” 
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Figura 5 – Jornal A Noite 14.12.1963 

 

A sagacidade e erudição do Mestre Paraná no berimbau o faziam responsável por 

comandar a bateria de outro espaço onde tinha Capoeira na Zona Norte do Rio de Janeiro nas 

décadas de 1950 e 1960 a academia do famoso Mestre Arthur Emídio. Os Mestres Arthur 

Emídio, Mario Buscapé e Paraná, todos baianos, são apontados como os pioneiros da Capoeira 

da Zona Norte e os responsáveis pelas iniciativas que formam as redes de capoeiras que 

produzem a reinstitucionalização da Capoeira no Rio de Janeiro (PINHEIRO 2011).  No Rio de 

Janeiro nos anos 56 pra frente, 60 por ai, só tinha 3 lugar para jogar Capoeira irmão, só 3, 

era o quintal do Paraná, academia do Arthur Emídio e a academia do Mario Buscapé, 

Higienópolis, Bonsucesso e Olaria.[…] Paraná era o chefe da bateria da academia do Arthur 

Emídio, a bateria era Robson, não lembro o outro cara, mas lembro que era Paraná, Robson 

e Genaro.[…] O Mestre também era responsável na bateria de uma das rodas que aconteciam 
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no centro da cidade, mais precisamente na zona da central do Brasil. Uma roda de Capoeira, 

das mais antigas e talvez a mais conceituada delas todas, tenha sido, a famosa roda da central 

né. Quem eram os participantes? Paraná, Mucugê, Leopoldina, Dois de Ouro, Inglês, Onça 

Preta, Gato, Imagem do Cão, Coisa Ruim e por aí vai.  

O Mestre Paraná e o seu berimbau invadiam o imaginário carioca da época, chegando a 

aparecer em diversos momentos nas matérias de jornais recebendo elogios e destaques como 

vemos a continuação. 

 

Figura 6 – Jornal Luta Democrática 07.11.1964 

 

Na matéria acima, notamos a referência ao “Mestre Paraná” e o seu famoso berimbau, 

na participação que o mesmo teria realizado como responsável do encerramento do evento “a 
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noite do samba” na GAFIERA ESTUDIANTINA MUSICAL onde, segundo o Jornal Luta 

Democrática (1964), teriam participado as mais destacadas personalidade da matéria (samba 

autêntico) como figuras da alta sociedade.  

 

Figura 7 – Jornal Correio da Manhã 18.10.1964 
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Já na publicação do Jornal Correio da Manhã (1964) vemos uma matéria dedicada 

exclusivamente ao instrumento Berimbau. Pode se observar no tópico “Atualidade” que o autor 

da referida matéria faz alusão a Mestres famosos que gravaram orquestrações de berimbau e 

cita o compacto “Capoeira” do Mestre Paraná como um dos mais conhecidos do Rio.  

Paraná, junto ao seu companheiro de todas as horas, o seu berimbau, gravou em 1963 

um compacto duplo pela CBS titulado “Capoeira”. Este foi um dos primeiros discos de 

Capoeira lançados ao mercado na década de 1960. O próprio, conforme informa a matéria acima 

citada (ver figura 5), era um disco de 33 rotações por minuto e continha 4 faixas: São Bento 

Pequeno; São Bento Grande; Angola; Avise a meu mano. 

 Como já vimos nas matérias anteriormente citadas (ver figuras 5, 7), o compacto tomou 

de assalto à mídia da época, sendo anunciado em jornais e revistas, como as já citadas e como 

a que segue, onde aparecem até os famosos The Beatles na mesma seção que menciona a 

gravação do grande Mestre. O disco representa hoje uma raridade no mundo da Capoeira. É 

importante destacar que no âmbito da Capoeira este disco era a primeira e única iniciativa 

lançada no Rio de Janeiro. A nível nacional foi um dos primeiros discos comerciais de Capoeira 

a entrar em cena, junto ao “Curso de Capoeira Regional” do Mestre Bimba (1962 e “Capoeira 

da Bahia” do Mestre Traíra (1963).  

 

Figura 8 – Revista Cinelândia, abril 1964 
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Repare-se a continuação a capa do compacto “Capoeira” gravado por Osvaldo Lisboa 

dos Santos em finais de 1963, onde pode se prestigiar a fineza do Berimbau e a elegância que 

caracterizava o Mestre Paraná. 

 

Figura 9 – Capa do compacto “Capoeira” do Mestre Paraná. Acervo Mestre Polaco. 

 

4.1.2 MESTRE PARANÁ E SUAS RENDAS  

Osvaldo Lisboa dos Santos confecciona durante sua vida no Rio de Janeiro o que vemos 

como uma renda32de movimentos culturais, onde o próprio tece a partir das suas experiências e 

sabenças, laços estreitos com diversos espaços e personagens da cultura carioca. Fazemos 

alusão à renda, pois vemos nela a característica da identidade que se imprime na mesma, sendo 

diferente do tecido da rede por exemplo que já traz um padrão determinado. Assim a renda, 

pode ser formada por tipos de redes, mas é única e exclusiva, possuindo as conexões entre redes 

e fios que o próprio artesão cria.  

                                                           
32 Referencia aos tecidos de renda, feitos pelas mulheres rendeiras de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. 

Fotos com algumas destas peças únicas são encontradas no livro Cabistezas “causos” do Arraial da pesquisadora 
Meri Damaceno (2003).   
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Escolas de samba, teatros, terreiros de candomblé, Clubes, Academias de luta, lutadores, 

ogãns, bailarinas, e capoeiras, fazem parte deste tecido que o Mestre vai elaborando e que se 

desdobra em amizades, viagens no Brasil e Brasil afora, participações em apresentações 

folclóricas, relações com o “mundo” artístico, com o da luta e obviamente a com a capoeiragem 

do Rio de Janeiro. Cito alguns destes eventos, que compõem as trajetórias do Mestre e 

acrescentam possibilidades de leitura às aproximações biográficas que fazemos do Mestre 

Paraná, deixando a premissa que a renda não se fecha de forma alguma no que aqui é 

apresentado.  

Em sua dissertação de mestrado, Pinheiro (2011) traz alguns dados levantados por ele a 

partir de entrevistas realizadas a ex-alunos do Mestre Paraná e apresenta a ideia da formação 

de redes de solidariedade entre baianos vindos ao Rio de Janeiro naquela época. Segundo o 

autor: 

 Em particular, a rede de solidariedade formada entre os baianos da Zona Norte, 

da região da Leopoldina (Bonsucesso, Ramos, Olaria e Penha), possibilitou que 

os mestres baianos se integrassem com sucesso e ainda fizessem de sua cultura 

regional um eficiente instrumento de navegação social. (PINHEIRO 2011, p.81) 

Vale destacar que a formação de redes e/ou laços de solidariedade por parte dos 

capoeiras entre eles e com outros agentes sociais é destacada por diversos autores, no sentido 

de mostrar um dos elementos que ajudou aos capoeiras em diferentes momentos históricos a 

driblar desafios diversos. (ABIB, 2004; FALCÃO 2016; SOARES 2008) 

Entre as redes do Mestre Paraná, podemos notar a presença do mesmo, na academia de 

lutadores da Bahia também estabelecidos no Rio de Janeiro, os irmãos Waldemar e Walter 

Santana (PINHEIRO 2011). O próprio Mestre Artur Emídio, anteriormente citado, era outro 

baiano que se destacou como exímio lutador naquela época e estava em constante contato com 

o Mestre Paraná.  

Outros baianos que também foram já citados, e faziam parte destas redes foram o Mestre 

Mario Buscapé, o Mestre Genaro que reconhece ao Paraná como seu Mestre de Berimbau e 

com o qual comandavam a bateria na Academia do Artur Emídio e o Mestre Mucugê com o 

qual o Paraná teria tido uma grande amizade igual que com Genaro. Paraná e Mucugê eram 

muito amigos, Mucugê frequentava a casa do Paraná, almoçava lá, ia para a roda de lá, eles 

eram amigos. Mas um belo dia, nessa roda da Central, eles se estranharam, ninguém sabe por 

que, eles se estranharam e saíram na porrada à vera, aí deu polícia, porque a 100 metros dali 

ficava a segunda DP. Genaro ta aí até hoje vivo para confirmar o que vou falar. Genaro foi 
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chamado, porque na época era assim, o cara é funcionário do Banco do Brasil. Mas quando 

chegou lá tinham resolvido. Então os dois lá, o Paraná tinha sangrado o Mucugê e o delegado, 

inspetor, sei lá o diabo do cara que estava comandando, falou com Mucugê: vem cá, é esse 

crioulo que te machucou assim? Mucugê respondeu: quem? Osvaldo? Não excelência, que é 

isso? Osvaldo é meu amigo, lá de Salvador, eu que cai ali, me machuquei, me ralei, sangrei. 

Tomaram esporro porque incomodaram a polícia, porque ocuparam a polícia e bababa foram 

embora, depois do esporro. Esta passagem representa a “camaradagem” muito citada no âmbito 

da capoeiragem, neste caso representada na relação dos Mestres. Nota-se que apesar das 

“porradas” há uma cumplicidade entre eles perante a presença da polícia o que não é menos 

relevante, pois se vê uma atitude já praticada pelos capoeiras em outros momentos históricos, 

como o da época da “Capoeira Escrava”33 que como indica Soares nos mostrava “[…] uma 

lição de companheirismo e solidariedade, de esperança e coragem, na qual africanos e crioulos, 

irmanados pelo cativeiro, enfrentaram seus carrascos e mudaram seus destinos” (p.30, 2008). 

Sobre este tema, também comenta Abib numa passagem da sua tese “[…] as regras de combate 

entre as maltas de capoeira também eram pautadas por uma determinada ética, e quando se 

tratava de enfrentar um inimigo comum – a polícia – os laços de solidariedade se manifestavam 

mais explicitamente” (2004, p.100).  

O âmbito artístico foi outro lugar por onde o Mestre Paraná teceu relações. Têm no seu 

histórico diversos destaques, alguns deles muito conhecidos. Em todos estes espaços o Mestre 

levava a sua capoeira e o seu berimbau como elementos constituintes da sua identidade e assim 

foi invadindo um imaginário fortemente elitizado e muitas vezes restrito ao branco como é o 

caso do teatro. Tem destaque a sua participação no ano de 1962 na peça teatral de Dias Gomes 

“O Pagador de Promessas” apresentada no Teatro Municipal de Comedia do Rio de Janeiro e 

noticiada nos jornais da época. A seguir, trazemos algumas das matérias achadas durante a 

pesquisa sobre a propaganda da peça e a presença do Mestre na mesma. Também deixamos 

alguns registros fotográficos da apresentação de Osvaldo Lisboa dos Santos na peça 

anteriormente citada.  

                                                           
33 “Capoeira Escrava” é a denominação que o historiador Carlos Eugenio Líbano Soares, utiliza para se 

referir ao estudo que ele faz da Capoeira de 1808 a 1950. 
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Figura 10 – Jornal Diário de notícias 22/06/1962 e Jornal A Noite 23/06/1962. 

 

Figura 11 – Jornal Diário de notícias 22/06/1962 e Jornal A Noite 23/06/1962. 
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Figura 10 Foto da peça “O pagador de promessas” com o Mestre Paraná tocando o Berimbau. 

Centro de Documentação da Funarte. 

 

Figura 11 – Foto da peça “O pagador de promessas” com Paraná no Berimbau. Centro de 

Documentação da Funarte 
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Em agosto de 1966 por motivo do IV Festival Folclórico do Distrito Federal, o Mestre 

Paraná também se apresentava, mas desta vez no teatro Nacional de Brasília, agora 

acompanhado pelo seu “conjunto folclórico de capoeira São Bento Pequeno” (grupo formado 

por ele e seus alunos) e apresentando um espetáculo de Capoeira montado por ele mesmo. Nesta 

ocasião, como se vê no boletim do evento que presentamos a seguir, o conjunto liderado pelo 

Mestre Paraná se apresentava em os mesmos dias e os mesmos grupos de apresentações que a 

consagrada bailarina Mercedes Baptista (1921-2014) e seu conjunto. A bailarina nascida na 

cidade de Campos no Rio de Janeiro foi “Ícone da dança no Brasil, Mercedes Baptista foi a 

primeira bailarina clássica negra brasileira, primeira mulher negra a passar no exigente 

concurso e fazer parte do corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro”34 dentre 

algumas das suas façanhas em vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Informações do site da Fundação Palmares, disponível em: 

http://www.palmares.gov.br/?page_id=33210 Acessado em: 03/02/2021 

 Figura 12 – Cartilha do IV Festival de 

Folclore do Distrito Federal 1966. Acervo 

do Mestre Polaco 

Figura 13 – Cartilha do IV Festival de 

Folclore do Distrito Federal 1966. 

Acervo do Mestre Polaco 
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Em 1969 o Mestre voltava a se encontrar com Mercedes Baptista no palco de um teatro, 

mas desta vez fariam parte do mesmo espetáculo e o local seria Lisboa-Portugal. O motivo foi 

a apresentação da obra “Tropicalíssima” de Jacy Campos, preparada pela própria Mercedes e 

onde tinha entre seus participantes, Paraná como ritmista. 

Em 1969, o empresário brasileiro Jacy Campos, em conjunto com o 

empresário português Vasco Morgado, convidaram Mercedes Baptista para se 

apresentar em Lisboa (Portugal). Era a “Operação Brasil-Portugal de 

Intercambio”, e, segundo o empresário afirmou no programa do espetáculo: 

“É um movimento de intenções culturais amplas: dança, música, teatro, 

cinema, artes plásticas e televisão” e consistiu na apresentação de 

representantes da cultura negra brasileira em terras lusitanas.  

Mercedes aceitou o convite e, para tal, preparou o espetáculo 

“Tropicalíssima”. Em Lisboa o grupo se apresentou no Teatro Villaret. O 

programa foi constituído pelas coreografias: Mondongô, Congo, Corta-Jaca, 

Coco Baião, Cafezal, Palmares, África e Carnaval. O elenco foi composto 

pelos bailarinos: Mercedes Baptista, Gilberto de Assis, Lurdes da Silva, 

Raimundo Neto, Jurandir Palma, José Maria, Sandra Mara, José Carlos, 

Valdetti Silva, Naeti, Marlene Silva. Os ritmistas eram: Gilberto de Jesus, 

Paraná, Adhemar da Cruz, Antônio Augusto, e os cantores: Almira e Ailton 

Tobias. (SILVA JUNIOR, 2007 p.50-51 grifo nosso) 

Figura 14 – Cartilha do IV Festival de 

Folclore do Distrito Federal 1966. Acervo 

do Mestre Polaco 
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Figura 15 – Cartilha do Teatro Villaret Lisboa-Portugal, sobre o “Show” Tropicalíssima!!!. Paraná 

aparece entre os ritmistas. 

 

Figura 16 – Mestre Paraná no meio (de terno claro) de artistas que viajaram a Portugal para 

apresentar o show “Tropicalíssima”. Foto extraída do livro: Mercedes Baptista, A Criação da 

Identidade Negra na Dança, de Paulo Melgaço da Silva Junior, 2007. 
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A sabedoria que portava o Mestre em relação à musicalidade afro-diaspórica lhe 

apresentava situações inusitadas, como a que lemos a continuação, por motivo de uma 

apresentação num clube do Rio com o seu “Conjunto Folclórico São Bento Pequeno”. Marã 

Tênis Clube, eu sei que era em Marechal Hermes, só me lembro do bairro. E aí era assim, antes 

de a gente se apresentar, ia se apresentar um grupo de dança afro, de negócio de Candomblé. 

Então como é que era, tudo escuro no palco do teatro. Era um teatro e aí tinha um spot light 

que ficava encima do bailarino que estava representando que estava representando aquela 

entidade, ele dançava e o spot light ficava acompanhando a dança dele. Só que o cara que 

tocava o atabaque, faltou. O cara do grupo de Candomblé foi lá e chamou o Paraná, falou: 

poh quebra essa, o cara não veio, toca o atabaque lá para a gente. Tá bom, toco. Tirou a 

camisa, ficou só de calça branca e foi lá pro Rum. Sabe que é o Rum? O Candomblé tem três 

atabaques, Rum, Rumpi e Lê. O Rum é o atabaque mor, o que dobra, o que… Aí vai no 

atabaque, o cara do Rum tinha faltado. Aí Paraná vai pro Rum, sem camisa, tudo escureceu. 

Ai pah, ascende o spot light. Ai o Rumpi: papapá-papapá-papapá, alias o Lê, ne primeiro lá: 

prrra-prrra-prrra-prrra. Ai o Rumpi: pumpumpum-pumpumpum-pumpumpum. Aí vira pro 

Rum né: pum pa-pumpumpumpum pa-pumpumpum papapá pumpumpum pá pumpumpum. Ai o 

spot light (o Mestre Polaco faz o gesto com as mãos simulando o spot light mexendo e focando 

em alguém), era o Paraná. Ai, toque de Iansã: praaaapaaa pumpumpum bababa pum. Paraná: 

tum tumtutututum pá tumtumtum tututu pá tumtumtumtum. Aí o bailarino sai começa a dançar, 

no escuro. O spot light encima do Paraná e o Paraná: bla pumpumpum papapá pumpumpum 

paaa. E ele fazia assim (o Mestre Polaco Faz gesto de quem está tocando atabaque levantando 

altos os braços antes de bater), ele gostava ne, e ele ria, fazia a cena e pulava, pum pum 

pumpumpumpumpum pá pumpumpum. Veio Iansã, veio Xangô, veio o diabo, veio o bailarino 

dançando no escuro, o spot light parado encima do Paraná e o Paraná deu-lhe um show no 

atabaque, quebrou tudo. Acabou e falou assim: toquei direitinho? Posha Mestre o spot light 

não saia do senhor. É aquela posha daquela luz me atrapalhando o tempo inteiro, aquela luz 

me atrapalhando o tempo inteiro. E o cara do candomblé olhava para ele assim: puta que 

pariu, tu acabou com meu show filho da puta. 

O Mestre Paraná, parecia ser um tipo diferente no trato com o atabaque. Ele estava 

inserido em lugares privilegiados do movimento musical carioca, como comenta o Mestre 

Mentirinha que é o aluno mais… conhecido, mais famoso do Paraná: “Inclusive na Estudantina, 

ele se reunia ali nos maiores percussionistas em atabaque do Rio de Janeiro, ele me levava para 
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lá”35. Esta qualidade como tocador de atabaque teria feito ao Mestre ser ogã do Joãozinho da 

Gomeia. Joãozinho da Gomeia foi o Pai de Santo mais conhecido e famoso do Brasil, Paraná 

era ogã dele, mas ele dizia que não acreditava em santo.   

Também destacamos registros de encontros com grandes artistas que começavam a se 

consagrar naquela época no cenário da música nacional e hoje são ícones da cultura popular 

brasileira, como vemos na seguinte foto. Neste caso o Mestre está acompanhado de alguns 

ícones do movimento MPB, que começava a efervescer naquela época e do Mestre Genaro o 

qual já foi nomeado anteriormente.  

 

Figura 17 – De esquerda para direita: Nelson Mota, Caetano Velloso, Maria Betânia, (não 

conseguimos identificar), Mestre Paraná, Genaro, Jards Macalé. Foto cedida pelo Mestre Polaco, 

provavelmente dos anos 1960. 

Tanto em apresentações solo, como acompanhado dos seus capoeiras (alunos que 

formavam o “conjunto folclórico São Bento Pequeno”), o Mestre participava e se apresentava 

                                                           
35 Entrevista ao Mestre Mintirinha realizada pela Radio Capoeira no dia 18/07/2020. Disponivel em: 

https://www.youtube.com/watch?v=JiS7CZJd13E&t=2073s acessado em: 10/02/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=JiS7CZJd13E&t=2073s
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em diversas escolas de samba do Rio de Janeiro, por motivos de festividades ou desfilando em 

épocas de carnaval. Em 68 o grupo de capoeira São Bento Pequeno, era o grupo de capoeira 

da Mangueira, a gente fez parte do grupo show do delegado, a gente viajou com a mangueira 

e nos desfilamos em outras escolas de samba também, desfilamos em uma escola chamada 

Unidos de Manguinhos. Vemos a seguir outro exemplo da presença do Mestre no “mundo do 

samba”, neste caso uma seção do jornal Luta Democrática, anuncia a apresentação oficial do 

“conjunto de capoeiras do mestre Paraná” na escola TUPI.   

  

 

Figura 18 – Jornal Luta Democrática 12/01/1967 

 

A continuação, trazemos outra nota do jornal Luta Democrática, desta vez de 1968, onde 

pode se ver o anuncio da visita dos “capoeiristas do mestre Paraná” na IMPERATRIZ, a ‘dona 

do samba’ da zona leopoldinense” como afirma o jornal.  
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A figura do Mestre Paraná se espalhava pelo Brasil e chegou a aparecer em jornal de 

São Paulo, como mostram as matérias encontradas do Jornal A Tribuna (SP), por conta da 

participação de um dos seus alunos, o Bira, no III Festival da Moderna Musica Popular. Nas 

matérias fazem referência ao Mestre Bira como uma pessoa de muito prestigio nas escolas de 

samba de Santos, cidade onde este foi morar. Podem se observar na matéria as menções que o 

jornal faz a respeito do Mestre Paraná e até um trecho da música composta pelo Mestre Bira 

para concorrer no festival no qual cita ao seu Mestre: “Perguntarão quem foi meu mestre? Meu 

mestre foi Paraná. No jogo que ele entra, outro tem que respeitar”. (Figura nº 22). A continuação 

segue as 3 matérias do jornal de São Paulo que nomeiam o Mestre Paraná. Creio importante 

deixar registradas neste trabalho, pelo pouco material que se tem na historiografia da Capoeira 

a respeito deste grande Mestre da capoeiragem carioca. Também por serem documentos, que 

como outros achados e neste trabalho apresentados, despertaram interesse para o Mestre Polaco, 

quando a ele foram repassados durante o processo da pesquisa.    

Figura 19 – Jornal Luta Democrática 26/01/1968 
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Figura 20 – Jornal A Tribuna (SP) 20.08.1970 
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Figura 21 – Jornal A Tribuna (SP) 23.09.1970 
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Figura 22 – Jornal A Tribuna (SP) 30.09.1970 

As participações e envolvimentos com o meio sambista teria rendido grandes frutos ao 

Mestre Paraná, colocando-o num degrau alto do status social do universo do samba no Rio de 

Janeiro. Isto fez com que até os próprios participantes do grupo de Capoeira dele, se 

beneficiassem desta conquista e o faziam de uma forma muito particular, com um cartão do 

Mestre Paraná. Esse cartãozinho, com esse cartão você entrava em qualquer escola de samba 

do Rio de Janeiro, o cara liberava a roleta, tu entrava, sentava, comia, bebia e tava tudo pago, 

porque ninguém cobrava nada. Os caras são alunos do mestre Paraná! era muita onda que a 

gente tirava.  
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Figura 23 – Carteirinha com a qual se ingressava nas escolas de samba segundo a narrativa do 

Mestre Polaco. Acervo Mestre Polaco. 

 

Figura 24 – Parte do roteiro do enredo “Mercadores e suas tradições” da Mangueira para o carnaval de 

1969. Revista Quadrinhos, edição especial, EBAL e Mangueira. EBAL (Editora Brasil-América). 

 

Parece haver uma espécie de confluência entre o samba e a capoeira nas aproximações 

biográficas que fazemos do Mestre Paraná. Como se fosse um ida e volta constante entre estes 

universos da cultura carioca, o cotidiano do samba estava de certa forma impregnado no 

coletivo dos capoeiras do “São Bento Pequeno”: diversas vezes a gente chegava do samba de 

manhã, a mesa estava posta, com café, pão, broa, leite condensado, leite, não sei o que, uhhhm. 

(O Mestre Polaco se refere à quando voltavam do samba para a casa do Mestre Paraná). Ao 

citar o samba, pretendo faze-lo na perspectiva a qual nos convida Simas: 

[…] o samba é elemento de referência de um amplo complexo cultural que 

dele sai e a ele retorna, dinamicamente. Nos sambas vivem saberes que 

circulam; formas de apropriação do mundo; construção de identidade 

comunitárias dos que tiveram seus laços associativos quebrados pela 
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escravidão; hábitos cotidianos; jeitos de comer, beber, vestir, enterrar os 

mortos, amar, matar, celebrar os deuses e louvar os ancestrais (2019 p.114).  

Assim, esta confluência entre samba e capoeira, traçada pelas narrativas e informações 

sobre o Mestre Paraná neste complexo cultural, retrata um modo brasileiro de resistência 

cultural, onde se encontram recursos de afirmação da identidade negra (SODRÉ 1998). 

Ao continuar explorando a renda tecida pelo Mestre Paraná, observamos pelas 

narrativas do Mestre Polaco, que este teria participado da fundação do Teatro Experimental do 

Negro. Teatro Experimental do Negro, tem lá ele como fundador, ele, Abdias do Nascimento, 

essa atriz Ruth de Souza. Ta lá no registro de fundação do Teatro Experimental do Negro. 

Numa das tantas conversas com o Mestre Polaco, este nos comenta que durante muitos anos 

procurou e ainda procura por meio do seu contato com alguns familiares vivos do Mestre 

Paraná, uma carteira do registro da fundação do teatro onde constaria o nome de Osvaldo Lisboa 

dos Santos.   

4.1.3 MESTRE PARANÁ E O SAGRADO. 

Fazemos aqui um adendo, posto que a nas narrativas do Mestre Polaco, encontramos 

algumas referências à praticas realizadas pelo Mestre Paraná, associadas a cultos de matrizes 

afro-brasileiras, porem segundo ele o próprio Paraná negava tal associação. Sim sim, ele era do 

santo, sim, só que ele: isso tudo, não acredito em nada disso, isso tudo para mim é história, 

isso é conversa fiada.  

Como vimos anteriormente, há referências ao Mestre Paraná como possível ogã do 

terreiro do Joaozinho da Gomeia e narrativas sobre sua mestria no conhecimento da 

musicalidade dos ritos dos orixás. Também vimos que o Mestre frequentava os espaços onde 

se reuniam, segundo o Mestre Mintirinha, os maiores percussionistas em atabaque da cidade. 

Mesmo assim, ele dizia que não acreditava em santo, mas Tia Maura falava assim: aqui, ta 

vendo esse negócio aqui oh, aquele teu mestre macumbeiro que fala que não acredita em nada, 

ele que escreveu. A Tia Maura, esposa do Paraná, da qual falaremos mais a frente, era a que 

aproximava o Polaco a estas práticas do Mestre Paraná como vemos a seguir. Zé Roberto meu 

filho, venha cá. Aí eu ia. Ela (Tia Maura) falou: venha com sua tia, ali no fundo. Tinha um 

corredorzinho assim do lado. Lá no fundo da casinha, tinha um tanque ne, ela me levava lá no 

fundo. Aí falava assim: olha ali. Aí olhava no chão, perto do tanque, aí tinha lá um copo de 

agua com uns troços riscados no chão, de giz. Que é isso minha tia? Ela falou: ehhh, é teu 

mestre, que fala que não acredita em macumba, ele fez isso aí oh.  
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A Tia Maura alertou ao Polaco para não falar sobre isso ao seu Mestre Paraná, ela falou: 

meu filho, não era para falar, ele vai ficar muito zangado com você. É, mas eu falei. E ele, poh 

ele ficou me olhando assim: você e essa mulher estão muito amiguinhos (risos do Mestre 

Polaco). Mas ele era cara, ele era, ele era do santo, não adianta. 

Afinal, se era ou não, não saberemos pela boca do Mestre Paraná. O que deixamos aqui 

como reflexão, são as palavras do Besouro Mangangá - capoeira icônico do recôncavo baiano 

- plasmadas em livro pelas letras de Carvalho (2009, p.69)  

Ninguém não vive sem uma fé. Pode ser em um deus ou em dez. Não sei. 

Nunca fiz menção de contar não. Tem quem acredite em breves, figas, terços. 

Tem os que se apegam com santos, rezas, promessas. A mandinga está na fala 

ou na sola de um pé. O que sempre me valeu foi a intuição. Mandingada é a 

arte de manter o tino justo no improvável. 

 

4.1.4 A “PASSAGEM” DO MESTRE PARANÁ 

Osvaldo Lisboa dos Santos faz a sua passagem para outro plano, o não carnal, em 1972, 

vitimado por um súbito cardíaco no local onde o mesmo trabalhava, o IPASE, e como não podia 

ser de outra maneira, o próprio foi-se tocando o seu Berimbau. Ai o cara um belo dia, ta lá no 

trabalho dele no IPASE, aí ta lá tocando berimbau. […] aí encostou o berimbau, saiu da sala 

dele, atravessou o corredor, parou no elevador, aperto o botão do elevador e meteu a mão no 

peito e falou assim: aiiiii. Pum, caiu duro, morto.  

Mesmo assim o Mestre Paraná vive e revive em cada narrativa do Mestre Polaco e na 

dos outros discípulos, em cada roda de Capoeira que o invoca através das cantigas, em cada 

pernada dada em algum quintal desse mundão, em cada berimbau caprichosamente 

confeccionado e virtuosamente tocado, nos desfiles de carnaval que levam a capoeira à cena, e 

em este trabalho que humilde e responsavelmente se posiciona na luta contra qualquer tentativa 

de promover o seu esquecimento. Assim a “passagem” do Mestre Paraná, representa para nós 

o que Rufino nos convida a pensar com seu verso:  

O não esquecimento, a invocação, a incorporação, o alargamento do presente, 

o confiar da continuidade e do inacabamento passado de mão em mão 

compartilhado numa canjira36 espiralada é o que entendemos enquanto 

ancestralidade, que emerge no contexto de nossas histórias como uma ação 

decolonial (2017, p.39).  

                                                           
36 No texto do autor a palavra “canjira” apresenta uma nota de rodapé com seu significado o qual 

repetimos aqui: Roda ritual das macumbas brasileiras. 
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É a invocação da ancestralidade do Mestre Paraná a que nos convida a pensar como 

inacabada e aberta esta singela aproximação biográfica a este personagem exemplar da cena 

carioca e da capoeiragem.   

 

4.2- O QUINTAL 

 

 

Figura 25 – Quintal do Mestre Paraná na década de 1960- Mestre Paraná jogando com Aluna-. Acervo 

Mestre Polaco. 

 

Lá pelos mediados da década de 1950 até começos da década de 1970 se desenvolveu 

na Zona Norte do Rio de Janeiro a experiência que conhecemos com o nome de “O quintal do 

Paraná”. Pretendemos aqui revisita-lo, “ir até lá” por meio das fontes das que nos valemos para 

este trabalho, que são como passaportes do tempo. A tentativa é que o Mestre Polaco nos leve 

a “fazer uma visita” àquele espaço e àquele tempo onde rolava solta a capoeiragem sob a sombra 

de uma mangueira, baixo o comando do Mestre Paraná. Para dialogar com as narrativas e 

“viajar” ao quintal, vamos chamar aportes teóricos que nos ajudam a pensa-lo, assim produções 

que tenham abordado os quintais urbanos, mesmo que estas não dialoguem especificamente 
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com o âmbito da capoeira ou da educação se fazem presentes. Recorremos a esses sustentos, 

pois nos ajudam a observa-lo de diferentes perspectivas e nos proporcionam elementos para 

trazer ao plano da escrita a delicadeza e a responsabilidade que demanda esta “visita”.  

Sabemos também, que este quintal em particular, mobiliza elementos da cultura popular 

e de invenções da diáspora negra pelo Brasil, o que nos afasta de qualquer pretensão de propor 

determinismos ou esgotamentos característicos de uma racionalidade eurocentrada, que não 

poderiam dar conta das poéticas37 (dimensão ligada à arte, cultura popular, ética, estética, a vida 

e suas gramaticas subalternizadas) que atravessam esse espaço e que dialogam com a 

problemática epistemológica atentando à indivisibilidade entre a produção da linguagem, o ser 

e o saber (RUFINO 2017). É no mistério que envolve esse quintal que se faz presente a força 

para pensa-lo, pois: 

Os antigos sabiam, no entanto da resistência do real a ser significado – quer 

dizer, da resistência do singular à sua duplicação – e faziam deste fato a 

própria morada do mistério. Na estranheza do real, em sua radical 

impermeabilidade às interpretações que semanticamente o esgotassem, via-se 

nascer a força que movia as coisas do mundo. Força era algo da ordem dos 

deuses, maior que o sentido instrumentalizado pelos homens. (SODRÉ 2019, 

p.12 grifo do autor)     

Assim as reflexões de Sodré (2019) se fazem presentes com intensidade pois nos 

convida a pensar o “espaço”, que aparecerá como essa dimensão que tem um lado que não pode 

se reduzir à interpretação e é nele que se manifesta essa força realizadora (o outro lado do 

espaço seria aquele que sempre foi utilizado para determinar singularidades das coisas). O que 

o pensador nos provoca, é a notar a relação entre o espaço-lugar e o homem, como o meio físico 

tem faculdade de afetar simbolicamente o homem, focalizando o território como força que pode 

gestar ou reprimir ações. (SODRÉ 2019).  

Olhando para os trabalhos que discutem especificamente os quintais urbanos vemos na 

contribuição de Silva et al. (2017, p.32):  

Os quintais são espaços territorializados pela memória e saberes, marcados 

pela migração, circulação e conexões entre humanos e não-humanos. […] Os 

quintais, nas cidades, são locais de encontro, experimentações, brincadeiras e 

memorias, conformando um verdadeiro mundo de sociobiodiversidade e 

formas de viver contra-hegemônicas, no contexto urbano-industrial. 

Como também de Gomes (2008, p.122):  

                                                           
37 Sobre a dimensão poética, ver Rufino (2017) que nos apresenta uma poética do encante e nos convida 

a pensar outro horizonte epistemológico. 
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Possibilitam a convivência com plantas, pequenos animais e vida cultural. 

Festas de casamento, congados, batizados, pagodes e churrascos passam por 

ali. […] Os saberes produzidos e guardados pela memória, reproduzidos pela 

oralidade, dão significação aos espaços dos quintais e das plantas neles 

inseridas.  

Percebe-se que há pontos em comum nas abordagens, que nos permitem identificar 

elementos que se fazem presentes para pensar potencias engendradoras de ações e estes se 

manifestam na sociabilidade, a memória e os saberes que por estes territórios percorrem, todos 

eles são mediados e atravessados pela corporeidade.  

 

4.2.1- O LOCAL 

  

 

Figura 26 – Quintal do Mestre Paraná na década de 1960. Acervo Mestre Polaco. 

 

A Rua Miguel Burnier número 36 fundos na zona da antiga Leopoldina, foi palco de 

uma experiência fundamental para a Capoeira carioca, pois é neste endereço que se aloca a casa 

onde morava o casal constituído por Osvaldo Lisboa dos Santos, o Mestre Paraná e Maura 

Bastos, a Tia Maura. Ali é o famoso quintal do Paraná, ne, existe até hoje. Só que não existe 

mais aquela casinha humilde que era, agora é uma casa de 3 andares […] hoje só existe a 

velha mangueira. A experiência do “Quintal do Paraná” neste local se deu entre mediados da 
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década de 1950 até os primórdios de 1970 quando este veio a óbito. O quintal é um lugar de 

memória, como aqueles apontados poeticamente pelas palavras de Simas (2020, p.36):  

Existem lugares de esquecimento, territórios do efêmero, e lugares de 

memória, territórios de permanência. Esses últimos são espaços que, 

sacralizados pelos homens em suas geografias de ritos, antecedem a sua 

própria criação e parecem estar aí desde a véspera da primeira manhã do 

mundo. 

Ali estava o quintal do Paraná e a Capoeira naquela época era um negócio muito mal 

visto, era coisa de marginal, é era ne. No Rio de Janeiro para você jogar capoeira era meia 

dúzia de lugar, todo escondido. Mas este local cativava as crianças e jovens do bairro de 

Bonsucesso. Aquela turma toda ali de Bonsucesso, 70 por cento deles passou pelo quintal do 

Paraná, poucos ficaram, mas quase todos passaram… foram pra dar cambalhota, jogar perna 

pro alto, cantar, tocar berimbau, comer bolo da Tia Maura que ela fazia. Artimanhas de 

sedução como os bolos da Tia Maura, a musicalidade ou o infinito leque de possibilidades 

corpóreas que comportava esse local, faziam com que crianças e adolescentes que passassem 

por esse espaço pedagógico, vivenciassem a Capoeira do Mestre Paraná a pesar do estigma, 

associado às gramaticas que invocam sabedorias ancestrais e que foram subalternizadas pelo 

processo colonial (RUFINO 2017) e que se mobilizava no imaginário social da época a respeito 

da arte. 

 E aí, a minha família só sabia que eu tava metido com esse negócio de Capoeira, mas 

não sabiam nada além disso. Muitos dos meus amigos deixaram de andar comigo porque os 

pais proibiram, porque sabiam que, ah não anda com aquele garoto não que está metido com 

esse negócio de Capoeira, isso é coisa de malando e vagabundo. […] Quando ele fundou o 

grupo em 1956 Capoeira era perseguida, polícia não deixava, isso aí era coisa de malandro, 

vagabundo. A Capoeira do quintal encarna a própria sedução da capoeira que nos aponta Sodré 

(2005), este exemplifica como o capoeira com a sua ginga, mandinga de gestos, sorriso, é capaz 

de desviar o adversário do seu caminho previsto, de seduzi-lo, pois bem o jogador de capoeira 

neste caso é o próprio quintal do Mestre Paraná, levando todas aquelas crianças para dentro do 

seu espaço, o quintal é corpo.  

A sabedoria do Mestre Paraná, associada a uma leitura sagaz do contexto, também 

contribuíram para driblar este panorama hostil para com a Capoeira: Paraná era um cara, muita 

gente tem que entender isso, ele tinha uma visão muito boa, porque olha só, entenda o seguinte. 

Quando ele fundou o grupo dele em 1956 Capoeira era perseguida, polícia não deixava, isso 

aí era coisa de malandro de vagabundo. Então aqui era vagabundo, malandro, era proibido, 
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polícia não deixava. Aí o Paraná cria o grupo dele, mas como era o nome do grupo? Conjunto 

Folclórico de Capoeira São Bento Pequeno, ou seja, não era academia de Capoeira, não era 

grupo, era um conjunto folclórico. Folclore pode, então folclore podia se apresentar em 

teatros, em exibições, porque era folclore. Eu sempre falo isso, se ele coloca, grupo de 

Capoeira nanana, opa! Capoeira não. Não, folclore é folclore.    

       Para Reis et.al (2018, p.62) o quintal “É a relação entre os dois contextos sociais (a 

casa e a rua), mas também é ele próprio um contexto sociocultural que, de forma dinâmica, 

possibilita a construção de valores”, desta maneira o quintal, normalmente localizado entre a 

casa e a rua, se configura como uma fronteira. Os/as autores/as abordam a questão da fronteira 

a partir de estudos da psicologia cultural e se preocupam com a relação entre o contexto e o 

indivíduo na construção de identidade, sendo a “zona de fronteira” representada pelo quintal, 

uma entidade não rígida, promotora de ações, movimento e agencia humana. É na perspectiva 

que apresentam, um lugar de desenvolvimento para processos psicológicos e socioculturais e 

um objeto privilegiado de investigação que eles estudaram permeado pelos conceitos de 

affectivation, liminaridade e topofilia para entender como processo de construção de afetos e 

sentimentos podem estar relacionados ao quintal como ambiente especifico. (REIS ET.AL 

2018). Sem dúvidas o trabalho citado traz valorosas contribuições para pensar o quintal aqui 

em questão, mas não nos interessa especificamente no que tange aos processos psicológicos 

que analisam, e sim o entendimento do quintal como uma zona de fronteira. Neste sentido, 

enxergamos o quintal do Mestre Paraná nos termos do pensamento fronteiriço proposto por 

Mignolo (2008, 2017b), que nos conduz a pensar na exterioridade, ou seja, nos espaços e 

tempos que a narrativa da modernidade criou como exterior, para legitimar seu interior (sua 

lógica de colonialidade), situados numa posição epistêmica subalterna num “mano a mano”, 

num “tete a tete” com a hegemonia epistêmica que cria essas exterioridades.  A provocação de 

Mignolo (2017b) é no sentido da descolonialidade como desprendimento das tentativas de 

desocidentalização (dentro dos limites da modernidade ocidental) e reocidentalização, ou seja, 

das propostas alicerçadas na matriz colonial de poder, ser e saber, e isto demanda atitude e 

compromisso com ser epistêmicamente desobediente (MIGNOLO 2008), pensar na fronteira, 

na exterioridade, pensar em o quintal do Mestre Paraná.  

Chamo a atenção também, mobilizado pela observação de Contreras (2017), sobre o 

papel dos quintais em relação à aspectos cosmogônicos e espirituais que denotam praticas 

relacionadas com crenças, rezas, rituais entre outros que segundo a autora são abordados 

frequentemente desde uma perspectiva cientificista que não leva em conta o sentir-pensar de 
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quem os habita. Entretanto, o quintal do Paraná é entendido aqui, como a perspectiva alargada 

do terreiro que apresentam Simas e Rufino (2018), que se remetem a este como espaço/tempo 

onde o saber é praticado, onde se risca o ritual e que não se fixa nos referencias que o 

compreendem exclusivamente como contextos religiosos, apontando múltiplas possibilidade de 

configuração de terreiros. No quintal/terreiro do Paraná, acontecia a capoeira, que como diria 

Besouro “é magia grande” (CARVALHO 2009, p.115), mas também as mandingas do Mestre 

Paraná (como vimos no tópico sobre o Mestre e a religião) e da Tia Maura (como veremos mais 

a frente). Fala de novo Besouro: “porque só capoeira não livra a gente de maldade não” (ibidem 

p.132). 

Assim pelo exposto, convocamos a presença de Rufino (2017) para pensar este quintal 

também como tempo/espaço de encontros, onde o cruzo de saberes de diferentes formas e suas 

multiplicidades, destacam as zonas de fronteira e manifestam, como a própria capoeira que ali 

emerge, um leque abundante de possibilidades de sabenças infinitas e inacabadas. Seu fim é 

inconcebível ao mais sábio dos Mestres, versaria o Mestre Pastinha.   

 

4.2.2 - EU SÓ SUJO MINHA MÃO, QUANDO É PARA MACHUCAR ALGUÉM. 

Quando durante o acontecer das entrevistas ao Mestre Polaco surgiu o assunto sobre 

como se ensinava e como se aprendia naquele quintal, ele respondeu da seguinte forma: Então 

vamos lá. Paraná tinha uma frase que eu demorei um pouquinho a entender. Ele dizia assim: 

eu só sujo minha mão, quando é para machucar alguém. Neste momento da escrita vamos 

mergulhar, em diálogo com as narrativas do Mestre Polaco, na reflexão a respeito de formas de 

transmissão de saber que se davam naquele quintal. Como acontecia lá?   

Pedro Abib (2004, 2006) nos oferece com seus trabalhos subsídios para pensar formas 

de educação presentes na cultura popular, onde o Mestre exerce um papel fundamental na 

transmissão de saberes às novas gerações. Estas são “experiências baseadas na tradição, na 

ancestralidade, no ritual, na memória coletiva, na solidariedade e num profundo respeito à 

sabedoria do mais velho, como principal responsável pela transmissão desses saberes […]” 

(ABIB 2006, p87). Em diálogo com pesquisadores e com Mestres da Bahia que estiveram em 

atividade com a capoeira desde aproximadamente meados da década 1930, Abib nos explica 

que “A capoeira se aprendia ‘de oitiva’, ou seja, sem método ou pedagogia. A oitiva constitui-

se como um claro exemplo de como se dá a transmissão através da oralidade na capoeira, 

baseada na experiência e na observação” (2004, p128. Grifo do autor), ainda seria a roda um 
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local privilegiado para este processo acontecer, sem interrupção e tendo a figura do mestre, 

muitas vezes exercendo o ato de pegar a mão do aluno para dar os primeiros passos “dar uma 

volta” com ele (ABIB 2004,2006) por isto o autor afirma, dando o título ao seu artigo (2006), 

que os velhos capoeiras ensinam pegando na mão. No quintal do Mestre Paraná, vê-se parte 

desta herança, que nos dizeres de Abib (Idem) guarda muito do que no âmbito da capoeira 

Angola foi expresso como “pedagogia do africano”. Algo que vai ao encontro disto e é datado 

de épocas anteriores, pode se observar na foto da capa do livro de Jair Moura (2009), A 

capoeiragem no Rio de Janeiro através dos séculos, tirada entre os anos 1864 e 1866 pelo 

fotografo José Cristiano de Freitas Henrique Junior e extraída do álbum Escravos Brasileiros 

do Século XIX organizado por Cesar de Azevedo e Mauricio Lissovsky, onde se aprecia o que 

parece ser um momento de instrução de um homem mais velho para um mais novo.  

 

 

Figura 27 – Capa do livro de Jair Moura (2009) Foto de José Cristiano de Freitas Henrique Junior. 
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Dizemos anteriormente que no quintal do Paraná poderia se ver “em parte” esta herança, 

pois no quintal a situação era assim: Paraná ficava sentado no banquinho dele e a cada cara 

novo que entrava, um de nós, que já estava na casa há algum tempo, pegava aquele cara e 

começava a ensinar ele e Paraná ficava sentado no banquinho. Não, não, não, faz assim, faz 

assim, faz assa. Ensina ele a fazer assim, fazer assim, faz assa. Ele ficava assistindo. Quando 

ele achava que não estava conseguindo passar, aí sim, ele levantava e mostrava como era, 

voltava e sentava no banquinho e ficava olhando, até ele achar que … é agora sim, agora passa 

pra tal lugar, agora passa pra isso. Entendeu? Não era aquele, como o cara faz hoje que… sei 

lá meu irmão. O próprio Mestre Polaco teria aprendido desta maneira quando chegou ao quintal 

levado pelo seu amigo, o Mestre Malhado: Aí por trás da pracinha tinha um beco assim mais 

largo, tinha um portãozinho, ele abriu o portão, tinha um crioulo sentado lá no banquinho, aí 

ele entrou comigo, falou assim: Mestre, meu amigo quer aprender capoeira. Aí, Paraná olhou 

pra mim, ah é, menino, pega esse branquelo aqui, esse moleque aqui e ensina ele a ginga aí. A 

forma que o Mestre Paraná utilizava goza de uma sofisticação profunda, vemos que não é ele 

que pega na mão do iniciante, mas o aluno mais velho e isto, naquele contexto, parece ter 

deixado uma marca forte na memória e na vida do Mestre Polaco: O índio foi o cara que Paraná 

falou assim: oh Carlinho. Quando eu entrei falou assim: pega esse moleque aqui e ensina ele 

a gingar. Ele pegou a minha mão, as duas e falou: bota um pé pra trás, agora volta com ele 

pra frente, agora bota o outro pra trás, agora volta com ele pra frente, agora balança o corpo, 

bota o outro pé pra trás. Esse é o Índio. O Mestre Índio Aranha é um dos discípulos do Mestre 

Paraná e mora atualmente em Curitiba onde frequenta rodas e encontros de Capoeira, levando 

o nome do seu Mestre. Fica a pergunta, como aprenderam aqueles que foram os primeiros 

alunos do Mestre Paraná? Talvez possamos em outro momento ter alguma pista se pudermos 

tratar o tema com estes discípulos, mas não cabe neste trabalho, porem o alentador é que 

segundo o Mestre Polaco estes estão vivos ainda.  Malhado é o segundo aluno mais antigo do 

Paraná, o primeiro é o Bira que mora em Santos, que está vivo ainda graças a Deus, o segundo 

é o Wilson, o Malhado.  

Seguindo com as formas como o Mestre ensinava o Mestre Polaco conta sobre a frase 

citada que dá o título a este tópico, “eu só sujo minha mão se for pra machucar alguém”. Para 

o Mestre Polaco: essa frase assim, usada fora de contexto ne, podia ser mal interpretada. Mas 

quando ele dizia isso, ele dizia que cada vez que ele entrasse na roda, para joga capoeira, era 

pra valer. Para exemplificar isto o Mestre guarda na sua memória uma narrativa que dá conta 

tanto da frase como de algumas formas de transmissão de saberes que aconteciam no quintal: 
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A coisa era muito diferente do que é hoje. A maioria das vezes Paraná ficava sentado no 

banquinho dele, ficava lá como sempre, aquela calcinha, sem camisa, uma calça cinza se não 

me falha a memória, chinelinho tal e ali ele ficava ali vendo a gente treinar e ali ele corrigia 

nossos erros. Ele falava: rapaz não é assim, é assa, rapaz, faz isso, não faz aquilo. Depois a 

gente sentava do lado dele no banquinho e aí ele corrigia algumas coisas, falava por que não 

experimenta assim, assim assa? Por que você? Oh não faça isso, isso, isso por isso. Então era 

isso, a maioria das vezes ele ficava sentado no banquinho dele. Aí teve um cara que ficou 

treinando com a gente lá. Eu não me lembro o nome daquele infeliz, ele ficou treinando com a 

gente um tempo lá. E uma vez esse cara foi e me lembro que ele falou assim: pô, que mestre é 

esse pô? Que fica sentado no banquinho só dando ordem, dando ordem, faz nada. Bom, esse 

troço não sei como foi parar no ouvido do Paraná. E aí um belo sábado ou domingo sei lá, a 

gente tava lá treinando, Paraná sentado no banquinho dele, de repente levantou, entrou pra 

dentro da casa e quando saiu, saiu de branco, cruzou a roda e ficou de costas pro portão, isso 

aí de frente pra casa, pra onde estava lá a roda. Já falei que o espaço era um triangulo, ele 

afinava no portãozinho na entrada e depois ia alargando. E aí ele falou uma frase que ele já 

tinha falado outras vezes, ele gritou: Maura, aumente a vitrola. Maura aumente a vitrola, o 

pau vai comer gente. Aí falou: vem todo mundo, um por um, todo mundo de uma vez, do jeito 

que vocês quiserem. O Wilson Malhado foi o primeiro, partiu pra dentro dele, tomou-lhe uma 

porrada, cai de lado, no que Wilson caiu, Wilson já levantou deu um pulo, botou a mão no 

portãozinho de ferro e pluf, pulou pra rua. Eu olhei aquilo, falei, a saída é essa ne. Parti pra 

dentro, tomei-lhe uma banda, acho que eu subi um metro e meio, no que eu caí, já botei a mão 

no portãozinho e bluf, pulei pra rua. E assim ele fez um por um cara. Aí acabou e estava todo 

mundo do lado de fora, lá no portãozinho, lá na grade olhando. Aí ele entrou tranquilamente, 

trocou a roupa, voltou a sentar no banquinho dele lá no fundo e ficou olhando pra gente. E 

daqui a pouco ele: vai ficar o que fazendo aí fora moleques, passa pra dentro todo mundo, 

anda. Aí a gente foi entrando ressabiado e tal, o treino continuou. Todo mundo apanhou, agora 

adivinha qual foi o único cara que não foi lá aquele dia. Esse miserável, esse maldito, também 

nunca mais apareceu. Sorte dele, que se ele aparece lá de novo, com a raiva da gente era tanta, 

que a gente ia trucidar aquele miserável lá dentro. Mas felizmente, para ele, nunca mais. Tomei 

uma banda cumpadi, nunca mais vou esquecer, tomei um bandão. 

É realmente instigante pensar tenta se aproximar a alguns destes processos de ensino-

aprendizagem que tanto dizem. Vemos nas narrativas como os aforismos cumprem um papel 
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fundamental. Para Sodré (2017) os aforismos, no pensamento nagô,38 fazem refletir o 

pensamento e contribuem com guardar o visível e invisível dos simbolismos constitutivos e 

inerentes ao grupo, ainda são “[…] geralmente elaborações de valor local, que não pretendem 

coincidir com uma verdade única, mas abertas a conexões associativas” (p.95). Pelo que parece 

haveria também uma sorte de “oitiva” da que fala Abib (2004, 2006) no quintal, mas exercida 

não apenas pelo Mestre como meio para os seus discípulos aprendam a Capoeira, mas para que 

no processo de aprender, também aprendam a ensinar a Capoeira, como uma “meta-oitiva” 

observada na narrativa sobre como o Mestre Polaco aprendeu seus primeiros passos. Isto sem 

perder de vista os objetivos que o Mestre Paraná teria para com a sua Capoeira, como vemos a 

seguir: Outra coisa que oh, todo golpe lá, todo ele, tinha que ser ensinado e o cara tinha que 

praticar até a perfeição, entendeu? O cara tinha que praticar até a perfeição. Quando estava 

perfeito naquilo, Paraná deixava passar pra outro. Você treinava exaustivamente aquilo. […] 

Quando eu digo perfeito, eu digo assim oh, é porque ele achava que é exatamente aquilo que 

ele diz que tem que ser, entendeu? 

 Outros episódios mostram esta preocupação e cuidado do Mestre Paraná com a 

Capoeira por ele passada aos seus discípulos. Um deles versa sobre uma apresentação de 

Capoeira que o grupo fez num clube e que se saiu do planejado pois os alunos vivenciaram uma 

experiência peculiar: aí eu me lembro que a gente chegou lá: onde é que a gente pode trocar a 

roupa? Aí o cara falou assim: aí oh, essa porta aí oh, entra aí e troca a roupa aí dentro e tal. 

Aí entramos, a parede do tal lugar lá, a parede era um armário, aí não sei qual foi a alma 

bendita que falou assim: pô, aí um armário, um armário embutido, que será que tem aqui? Aí 

abriu o armário, era a adega do clube. Preciso falar o resto? O Mestre Polaco nos comenta 

que tinham um jogo combinado com o seu parceiro Lambido (outro discípulo de Mestre Paraná) 

para este tipo de ocasiões e nesta apresentação mesmo tendo: chapado eu e ele […]tudo certo, 

acabou a exibição, o público de pé, batendo palmas, ehhh!!! Delírio o caramba. Até aí para os 

discípulos, a aventura havia sido apenas mais uma história que ficaria para ser contada, mas: 

Dia seguinte tava lá parado, no quintal do Paraná. Paraná chegou, sentou no banquinho e 

falou assim: é!!! Eu, Lambido aqui do meu lado. Falou: é!!! A coisa agora ta virando bagunça, 

porque aqui agora, cês faz as coisas e não avisa o Mestre, não mostra pro Mestre antes, né seu 

Polaco? Né seu Lambido? Posha Mestre, eu não sei o que o senhor ta falando. Sabe sim, vocês 

são dois safados, você e ele, porque treinou e não me avisou e não me mostrou e não me 

                                                           
38 Para maior aprofundamento sobre a temática do pensamento nagô, ver o livro “Pensar nagô” Sodré 

(2017). 
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perguntou se podia. O que Mestre? Você sabe seu safado, o chicote que você deu em Lambido. 

Lambido falou assim: tu me deu um chicote filho da puta? Levantou para me pegar de porrada 

e eu correndo e ele correndo atrás de mim. Os discípulos tinham trocado os movimentos 

combinados e pelos efeitos da bebida não teriam percebido o que se passou, o Mestre Paraná 

como vemos na narrativa os reprendeu no dia seguinte e deixo explicito que a Capoeira devia 

passar primeiro pelo aval dele. Vemos nesta narrativa o papel e do Mestre como principal 

responsável pela transmissão dos saberes da Capoeira às novas gerações (ABIB 2004,2006). 

Neste sentido também observamos a transcendência do papel que os corpos jogam, na Capoeira 

pretendida pelo Mestre, a respeito disto nos elucida Tavares (2012 p.99) “Cada jogo está 

moldado a partir de determinadas variações, definidas pela ênfase no trabalho corporal e pelo 

interesse de cada mestre. Esta ênfase é capaz de estruturar a linguagem especifica de cada 

trabalho e, ao mesmo tempo, a preocupação estratégica do mestre. ” 

Por meio das fotos do quintal (figuras 3; 27; 28) e as narrativas que já foram colocadas, 

podemos perceber algumas características da Capoeira do Mestre Paraná. Vemos numa delas o 

que parece ser um jogo de “apanha laranja no chão” onde o capoeira deve tentar com a sua 

agilidade, pegar com a boca uma nota que se encontra no chão, esta brincadeira é realizada 

principalmente pela capoeira da vertente conhecida como Angola. Paraná era angoleiro, a 

gente jogava angola, nos comenta o Mestre Polaco. Podemos perceber também nas fotos a 

presença de instrumentos como berimbaus, pandeiros, reco-reco, revezados nas mãos dos 

alunos e alunas. Um clima musical parecia permear os treinos no quintal, tendo a presença por 

vezes da vitrola tocando como vimos em alguma narrativa. Durante as aulas, o transcorrer 

destas eram, na perspectiva do Mestre Polaco, diferente ao de hoje: hoje os caras são, acho que 

imediatistas. Hoje os caras fazem algumas coisas que eu acho legal, certo, ah vamos fazer um 

alongamento, um aquecimento, coisas que você não fazia antigamente.  

A narrativa parece mostrar que as coisas que não faziam antigamente na Capoeira do 

Mestre Paraná têm haver com códigos e princípios que a Capoeira foi adotando na sua relação 

com o âmbito da Educação Física e nas tentativas de esportização às quais se viu investida a 

partir da virada do século XIX para o XX mas, principalmente antes dos meados do século XX, 

onde chegou a propor-se a definição de esta como uma Ginastica Nacional, este debate pode se 

ver com mais detalhes e profundidade nos trabalhos de Falcão (1994), Vieira (1995) Vidor e 

Reis (2013), dentre os mais mergulhados no assunto. O interessante é que mesmo que as 

tentativas esportivizantes da capoeira são anteriores à experiência do quintal do Mestre Paraná, 

este se vê como um espaço de resistência a tais embates. Vejamos o que acontecia no quintal: 
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a gente fazia sim cara, só que a gente fazia de modo diferente. Chegava na casa, no quintal do 

Paraná, quando a coisa começava, você começava jogando Angola. Que está fazendo cara? 

Você está se alongando, se aquecendo, e aí começava a subir o jogo até chegar à onde a gente 

queria. A gente estava fazendo isso. Entendeu?     

Outro momento marcante era a “roda”, ela por si mesma representa um cosmos de 

aprendizados para o capoeira, não é à toa que os velhos Mestres falam: o aprendizado da 

pequena roda, a da Capoeira é para a grande roda, da vida. La na casa, no quintal do Paraná, 

a roda aos domingos, o portão ficava aberto. E aí entrava quem quisesse, não tem problema, 

você pode entrar, é mas é aquilo ne meu irmão, entrou...Voltando as colocações de Abib (2004, 

2006) lembramos que na perspectiva dos Mestres antigos o aprendizado por oitiva, baseado 

fundamentalmente na experiência e na observação se dava privilegiadamente na roda. Para 

Tavares a roda é “Espaço da vida cotidiana, materializado pela energia condensada. 

Condensação do mundo especifico da comunidade, das energias que seriam tubuladas, oriundas 

do espaço cósmico, canalizadas pela rítmica do berimbau e dos corpos em movimento” (2012, 

p.94), para o autor a roda representa um lugar-texto e está contem subtextos que nela se 

desenvolvem, são estes as combinações realizadas pelos jogadores, ou seja, um diálogo não 

verbal dos corpos (TAVARES 2012), isto frequentemente fica evidenciado no discurso de 

alguns Mestres quando ensinam que Capoeira é um jogo de perguntas e respostas. 

 Dito isto, imaginamos a roda no quintal do Mestre Paraná, e enxergamos esse espaço-

lugar, onde qualquer que quisesse poderia entrar (se atendo as consequências) e estaria num 

âmbito repleto de ensinamentos e aprendizados oportunizados pelo Mestre, para a Capoeira e 

para a vida. Neste sentido nos explica Sodré que: 

Tradicionalmente, o mestre não ensinava ao seu discípulo, pelo menos no 

sentido que a pedagogia ocidental no habituou a entender o verbo ensinar. Ou 

seja, o mestre não verbalizava, nem conceituava seu conhecimento para 

transmiti-lo metodicamente ao aluno. Ele criava condições de aprendizagem 

(formando a roda de capoeira) e assistia a ela. (2008, p.38) 

O Mestre Polaco nos presenteia com uma memória que traz a presença de um lendário 

capoeira do Rio de Janeiro e que deixa transparecer essa potência da roda do quintal para 

aprender vida. Eu joguei capoeira com Leopoldina na casa do Paraná. Primeira vez que vou 

jogar com ele cara, Leopoldina não tinha aquele jogo dele, malandro e os caraio? Ele ficava 

lá longe do cara, e aí de repente eu via aquele negócio, preto, vindo, partindo pra dentro de 

mim, era uma coisa assim de segundos, ele partia pra dentro, falei: vou pular pra trás. Me 

joguei pra trás. Esqueci que tinha o muro, bati no muro e me ralei todo, cai ralado. Ele 



148 
 

simplesmente olhou pra minha cara, riu e saiu da roda rindo. Vou fazer o que amigo? Hein? 

Sabe que é isso? Aprendiz. Esta passagem nos remete à figura do cambono39, apresentada por 

Simas e Rufino, é este “que deve assumir a posição tática de ignorância, já que também está na 

condição de constante aprendiz” (2018, p.38). E é nessa posição que roda da Capoeira com seus 

mistérios, princípios e códigos nos coloca, como constantes aprendizes de algo que não tem 

fim, como diz o Mestre Moraes, se você dobrar a roda (o), você obtém o infinito (∞). A roda do 

quintal do Mestre Paraná como uma experiência especifica e situada num espaço/tempo 

determinados, representa um leque inacabado de sabenças para serem buscadas por diferentes 

meios. As narrativas do Mestre Polaco nos lançam o enigma para continuar buscando: Tudo, 

rigorosamente tudo, que acontece numa roda de Capoeira tradicional, né, certinha, tem um 

por que, nada é por acaso, tudo tem um por que. 

Nas rodas do quintal a musicalidade e as cantigas do Mestre Paraná, vão ao encontro da 

sabedoria encarnada na palavra (com sua complexa constituição e indivisível do corpo) de 

jongueiros, calangueiros, versadores do partido alto, que firmando na invocação do canto e no 

lançamento de enigmas versados (cobertos de saliva, voz, ritmo, hálito), expressam formas de 

interação e territorialidades que evidenciam quem está dentro e quem fora (Rufino 2017; Rufino 

e Simas 2018). Estas exerciam seus papeis nos processos de transmissão de saberes na Capoeira 

do Mestre Paraná como vemos nas narrativas: Aí, eu tava lá na roda, entrava um cara estranho, 

na mesma hora Paraná: os pintos anunciam menino, galo estranho no terreiro. Os pintos 

anunciam menino, galo estranho no terreiro. Vem comer todo meu milho, ah lá se vai o meu 

dinheiro. As galinhas cacarejam, já formou grande salseiro. Eu pergunto meu irmão, me 

responda com razão. Como é que a galinha come? É com bico no chão. A galinha come. É com 

bico no chão. Ela enche o papo. É de grão em grão… Só que o cara entrou, corria do pau não, 

entrava pra roda. Paraná aqui, já virava né: olha o pinto piando no terreiro. Segura esse pinto 

companheiro. Que esse pinto vale dinheiro. Malandro que é bom não vai embora, se é bom 

capoeira tá na hora, olha o pinto piando… Ou seja, tem um cara piando no teu terreiro amigo, 

segura o cara. Entendeu? Então, tinha a ver com o que estava acontecendo, algum fato dali, o 

que dissesse respeito ali, para ele cantar, não era só ele, era ele e outros mestres. […] toda 

música antiga, seja ladainha ou corrido, ela tinha um porque, ela tinha uma história, como 

tem, “Paraná é”, que o Genaro cantou pra Paraná, como tem “avisa meu mano”, que foi o 

inverso, foi Paraná que fez para Genaro. Sobre “avisa meu mano” música gravada no 

                                                           
39 Para melhor compreensão do termo, ver o  capitulo “O pesquisador cambono” no livro Fogo no Mato 

de Simas e Rufino (2018) 
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compacto, anteriormente citado, do Mestre Paraná, comenta o Mestre Polaco: “avisa meu 

mano” é assim oh. Paraná era chefe de bateria da academia do Arthur Emídio, na academia 

do Arthur Emídio a bateria era, Paraná, Robson, não me lembro o outro cara, mas me lembro 

que Paraná, Robson e Genaro, né. E aí uma vez quando acabou o treino, ali perto da academia, 

do outro lado da rua, mais pra frente um pouquinho, tinha uma vendinha, de um camarada 

chamado Elias, que chamavam o cara de Turco, mas o cara não era turco porra nenhuma, 

acho que era paraíba, sei lá. E quando acabava o treino, todo mundo ia pra ali, tomar uma 

cervejinha, bater papo, bababa. E sempre deixava um recado qualquer com turco, oh avisa 

fulano quando vier, aquelas porra de botequim antigo. E aí uma vez quando terminou o treino 

lá, no dia seguinte ia ter uma exibição e o Arthur avisou que teria uma exibição no dia seguinte, 

para avisar a quem não tivesse ido, que teria exibição no dia seguinte. Bom, Genaro nesse dia 

não foi. Quando saíram dali e foram pra cervejinha, Paraná deixa o recado com Turco: avisa 

o Genaro que o Arthur avisou que amanhã tem exibição em tal lugar e bababa. Só que Genaro 

também não apareceu no Elias, lá no Turco. Ou seja, foram na exibição sem o Genaro. Aí 

Paraná vai e faz a música em homenagem ao Genaro: avisa meu mano, avisa meu mano, avisa 

meu mano, que mamãe mandou lhe chamar. Eu deixei esse recado, com a filha da vizinha, você 

não apareceu, ontem à noite na tendinha. Avisa meu mano, avisa meu mano, avisa meu mano, 

que mamãe mandou lhe chamar. Eu deixei esse recado, você não apareceu, quero que você me 

diga, o que lhe aconteceu. Entendeu? As músicas, muitas delas, ladainhas ou corridas e tal, 

eram feitas em função de algo que aconteceu, ou que estava acontecendo, que dizia respeito 

aquela situação, aquele dia.  

Acabamos de transitar por algumas memorias do Mestre Polaco que nos convidaram a 

conhecer um pouco mais de perto alguns processos de transmissão de saberes que se davam no 

quintal do Mestre Paraná. A abertura e o inacabamento dessas formas, como sua sofisticação, 

nos convidam a olhar para o corpo e as infinitas possibilidades que ele expressa na Capoeira, o 

que fica evidenciado em falas dos velhos Mestres, já disse o Mestre Curió “tenho mais de 

sessenta anos na Capoeira e estou apenas aprendendo”. Muniz Sodré (2008) explica que estes 

tipos de culturas, como a Capoeira, são simbólicas ou “corporais”, ao invés de signicas como a 

cultura ocidental, que faz da escrita e do conceito os eixos da sua universalidade. A cultura 

simbólica, a diferença da signica, não se universaliza nem se reduz ao conceito e parte do corpo 

para se relacionar com o mundo.  

Precisa do aqui-e-agora de uma situação, da concretude corporal de um 

indivíduo para interpreta-lo e vive-lo. Pode até mesmo utilizar alguma letra, 

mas vive da oralidade, não como mero recurso técnico, e sim como o 
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arcabouço de um relacionamento com o mundo, que inclui a respiração, a 

vitalidade física, a força de realização, a movimentação no espaço, o culto à 

transcendência. (SODRÉ 2008, p.16) 

Assim os saberes mobilizados no quintal do Mestre Paraná na sua impossibilidade de 

serem separados do corpo, se efetuam e transmitem privilegiadamente em/por/através dele na 

vivencia dos/das capoeiras que por ali transitaram. Como diz Fanon (2008) “É que, para nós, o 

corpo não se opõe àquilo que vocês chamam de espirito. Nós estamos no mundo. E viva o casal 

homem-terra!”(p.116). O corpo é quintal e o quintal é corpo, um corpo-território como fala 

Sodré (2019), também um corpo de mandinga, onde se imbricam o sagrado, o lúdico e o 

guerreiro (SODRÉ 2008). É o corpo como terreiro do qual também falam Simas e Rufino (2018) 

“[…] que é cruzado por práticas de saber que o talham, o banham, o envolvem, o vestem e o 

deitam em conhecimentos pertencentes a outras gramáticas” (p.50). Atravessado pela sua 

vivencia, a corporeidade do Mestre Polaco deixa transparecer que é também o quintal do seu 

Mestre Paraná, como o próprio quintal é, afinal, o Mestre Paraná e tudo o que ele representa.    

4.2.3- MULHERES NO QUINTAL  

A presença feminina no quintal do Mestre Paraná, não era quantitativa pelo que 

podemos observar nas narrativas do Mestre Polaco e nos outros documentos, porém era uma 

presença marcante, principalmente no que remete à figura de Maura Bastos a Tia Maura. 

No primeiro momento chamamos a atenção para aquelas que participaram da Capoeira 

do quintal do Mestre Paraná. Como podemos observar nas fotos do quintal, há duas meninas 

praticando e motivados por estas imagens perguntamos ao Mestre Polaco sobre as mulheres 

que lá treinavam. Menina ali, que eu me lembre, bom, aquelas duas da foto, são as primeiras. 

Ana que é irmã do Mestre Índio que mora em Curitiba. […] Então, aquela que aparece jogando 

com Paraná é a Ana e a outra que aparece, uma loirinha, alta, era a Ângela, então essas duas 

foram as primeiras. […] A que está jogando é a Ana e a que tá tocando é a Ângela. Depois 

vieram algumas.  

Podemos observar na foto (figura 27) como descreve o Mestre Polaco, a Ângela tocando 

berimbau e Ana esquivando o que parece um rabo de arraia aplicado pelo Mestre Paraná. Na 

foto, ambas aparecem em posições privilegiadas, uma jogando com o seu Mestre e a outra 

tocando o berimbau, instrumento mor da Capoeira e que comanda a roda. Em outra foto (figura 

3) a Ana também aparece tocando berimbau. Embora as duas capoeiras não continuassem com 

a pratica da arte, cremos importante visibilizar a participação destas no espaço do quintal e 

ocupando posições que a construção de narrativas masculinizantes atribuiu aos homens, a este 
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respeito Pinheiro (2019) reflete sobre como o espaço da tradição tornou-se masculinizado, 

revelando nas narrativas as ausências sobre o papel das mulheres na manutenção da mesma. A 

autora aponta: “A atuação das mulheres tem transformado e confrontado a concepção engessada 

e hegemônica da tradição, colocando em cheque a permanência de uma verdade que se torna 

absoluta e que dita a ética do capoeirista.” (PINHEIRO 2019, p.84). Neste sentido, não 

pretendemos neste espaço levantar uma discussão sobre a tradição, mas apontar como a 

presença, inivisibilizada, silenciada, das figuras femininas na capoeira, estiveram aí para 

combater contratualidades de gênero pautadas por uma racionalidade moderna, racistas e 

patriarcal à qual Capoeira também se vê sujeita. Neste sentido Oliveira e Leal (2009) nos 

convidam a observar, pelas suas pesquisas, a possível presença de mulheres na Capoeira nos 

finais do Século XIX e nas primeiras décadas do Século XX, trazendo dados instigantes como 

por exemplo o caso mais antigo de uma mulher presa por Capoeira em 1876 (p.149). Os autores 

mostram através dos documentos analisados, os envolvimentos de mulheres em lutas corporais 

com homens (na Bahia e no Norte do Brasil), evidenciando que os atos de valentia não estavam 

restritos ao sexo masculino e que muitas delas quebravam a normatização dos espaços 

masculinizados das ruas das cidades, disputando com os capoeiras seus espaços de poder 

(OLIVEIRA E LEAL 2009). A respeito disto, uma narrativa do quintal nos convida a pensar 

sobre a disputa dentro do próprio âmbito da Capoeira nas décadas de 1950, 1960: A Ângela, ela 

ia pra roda, ela batia no peito do cara, falava assim: aí, vem negão, vem comigo. Oh Mestre, 

vou meter a porrada nessa garota. Vai! Tomei muita banda dela, muita, não foi pouca não, 

muita, não tem vergonha de falar isso não. Com relação às mulheres capoeiras, que sabemos 

frequentaram o quintal, não temos muitas informações a mais nas narrativas, sabemos sim, que 

estas não continuaram na Capoeira como outros integrantes que hoje são Mestres reconhecidos, 

também que elas não participavam na época do grupo que o Mestre Paraná selecionava para 

fazer as apresentações às quais eram chamados. Isto pode denotar alguns padrões 

heteronormativos que eram reproduzidos, mas não temos o depoimento das participantes para 

aprofundarmos no tema, o que também mostra a fertilidade do quintal do Mestre Paraná como 

um espaço riquíssimo de problemáticas a serem buscadas e recuperadas em outros trabalhos. 

A outra presença no quintal, é a da Tia Maura, a companheira do Mestre Paraná, a 

companheira dele 33 anos. Maura Bastos até onde sabemos não praticava Capoeira. Ela teria 

vindo ao Rio de Janeiro junto com o Mestre Paraná desde Salvador em 1945 como já citamos 

nas aproximações biográficas sobre o Mestre Paraná. Maura Bastos, como já citamos também, 

cumpria um papel importante nas estratégias de sedução para a permanência dos alunos/as na 
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capoeira, pois era ela que preparava os bolos que eles iam comer no quintal. Também preparava 

o café quando o grupo chegava do samba, mas nestes casos não era apenas isso que a Tia Maura 

fazia: Paraná era um piranha, não podia ver um rabo de saia. Mas diversas vezes a gente 

chegava do samba de manhã, a mesa tava posta, com café, pão, broa, leite condensado, leite, 

não sei o que, uhhmm. Aí ela falava assim: Zé Roberto meu filho, quem era aquela moça que 

estava com vocês? O Paraná nem levantava os olhos, ficava tomando café de cabeça baixa 

assim. Ue… que moça minha tia? Não tem moça, não tem moça. Ela falou: deixe de ser cínico, 

deixe de ser moleque e cínico igual esse teu Mestre, eu estou perguntando, aquela moça. Falei: 

mas eu não sei que moça Tia Maura. Ah você não sabe, sabe sim seu moleque, você está igual 

a ele, mas não tem problema não. Aí ela ia lá no quarto, metia a mão no bolso e pegava a 

carteira dele, voltava, ficava em pé na mesa, abria a carteira, pegava um bolo de dinheiro e 

fazia assim oh. Essa aqui… é pra quitanda e botava no sutiã, essa aqui pro açougue, ia tirando 

nota por nota, essa aqui… ah! Essa eu vou comprar um vestidinho novo pra mim. Ele olhava, 

ele ficava assim oh, tomando café assim, os olhos dele aqui assim meio, não abre a boca 

moleque e eu engolindo assim oh. Ela botava a carteira… deixe pra lá, se não quer falar não 

fala. Tomava o dinheiro dele todinho.  

Sobre a Tia Maura o Mestre Polaco deixa explicito em suas narrativas a profunda 

conexão que tinha com ela, pois como vimos no capítulo anterior, ela o teria pego no colo 

quando nasceu, relembremos: […] Paraná  tinha me pego no colo, ele e Tia Maura, quando eu 

nasci, porque ele morava em frente da minha casa […] Maura Bastos, a Tia Maura essa é a 

minha Santinha. Quando eu estou num aperto, eu falo, pô me ajude minha tia.  Assim, por esta 

relação, aparecem   memorias que apresentam aspectos biográficos de Maura Bastos e da 

relação com o Mestre Polaco no âmbito do quintal, evidenciando um trato diferente com o 

corpo, sabedorias corporais pautadas por gramaticas que não são apenas as gramaticas das letras 

(SIMAS 2020). Podem se sentir gramaticas que expressam comunicabilidades pelo corpo, em 

narrativas como esta: Eu chegava no portão da casa dela, dele né. Lá no portão eu gritava 

assim: Tia Maura! Aí ela da cozinha falava assim, aí ela dava aquela risadinha dela hahaha: 

Zé Roberto meu filho, sente lá na sala que sua tia vai lhe levar um café e você me conte porquê 

da sua alegria. Ou então gritava: Tia Maura! Ela: Zé Roberto meu filho, venha aqui na 

cozinha, tome um café com sua tia e me conte porque está tão triste. Um dia falei: pô Tia 

Maura, eu falo, grito lá fora, a senhora sabe se… ela falou: meu filho, eu lhe peguei no colo, 

pela sua pisada no meu terreno, eu sei se você está contente ou se você está triste, pela tua voz 

eu sei se a sua agonia. Nesta perspectiva o Mestre Polaco também relembra certa passagem 
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pautada pela sua relação com  a Tia Maura e sua sabedoria mobilizada em relação ao culto aos 

orixás: Ela me conhecia todas minhas namoradas, todas. Uma vez eu levei uma menina 

chamada Maria Helena, fiquei apaixonado por essa menina. Aí ela e uma amiga dela, eu 

sentado na sala assim e a Maria Helena. Olho pra mim e falou assim: Ah, aí fulana, difícil né, 

mas, duas mulher, como é que vai fazer né? Levei a Maria Helena embora, volte. Falei: minha 

tia, eu não entendi o que a senhora falou. Ela: o que foi meu filho? Eu falei: pô, estou sentado 

com a minha namorada, a senhora falou, duas mulher, que é isso minha tia? A senhora me 

conhece, que, que história é essa minha tia? Ela falou: meu filho, a sua Oxum não cruza com 

a dela de jeito nenhum meu filho, não vai dar certo. Dois dias depois eu terminei com a garota 

do nada. Tia Maura, terminei com a minha namorada, ela falou: não falei para você meu filho, 

a sua Oxum e a dela não combinam. Era foda bicho, era foda. Nos explicam Simas e Rufino: 

“A complexa trama de práticas de saber que compõe a amalgama macumba é fundamentada 

nas circulações de experiências que forja uma espécie de gramatica própria” (2018, p.26). 

A macumba entende-se aqui na perspectiva dos autores acima citados: 

A expressão macumba vem muito provavelmente do quicongo kumba: 

feiticeiro (o prefixo “ma”, no quicongo, forma o plural). Kumba também 

designa os encantadores das palavras, poetas 

Macumba seria, então, a terra dos poetas do feitiço; os encantadores de corpos 

e palavras que podem fustigar e atazanar a razão intransigente e propor 

maneiras plurais de reexsitência pela radicalidade do encanto, em meio ás 

doenças geradas pela retidão castradora do mundo como experiência singular 

de morte. (SIMAS e RUFINO 2018, p.5). 

Neste sentido era a Tia Maura, que aproximava o Polaco a estas experiências, como 

quando ela mostra a ele (narrativa já citada no tópico o Mestre Paraná e a religião) no fundo do 

quintal, no chão, um copo de agua com uns troços riscados de giz e fala: aquele teu Mestre 

macumbeiro que fala que não acredita em nada. O Mestre Polaco também relembra um 

episódio vivenciado com a Tia Maura, relacionado a uma visita que fez com ela a um 

candomblé: Uma vez fui com ela no candomblé. Quando a gente entrou no candomblé, ela 

nunca tinha ido lá, eu também não, quem levou foi uma amiga minha, que namorava o Zé 

Mauro. Aí entramos meu irmão, o somo tava começando a virar buruburuburu. Que só vira 

quando entra alguém do santo respeitado e buruburuburu. Aí os cara chegaram, sua benção 

minha mãe (o Mestre faz o gesto de quem beija a mão de outra pessoa), ela: Santa Barbara 

que te abençoe meu filho, Santa Barbara que te abençoe. Que é isso minha tia? Ela falou: não 

sei, acho que esses caras são malucos, estão me confundindo com alguém, melando minha mão 

toda. Ai o cara dono da casa veio: oh minha mãe, da licença. Mandou ela sentar no cadeirão 
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lá. Eu falei: ah minha tia. Ela falou: eu acho que eles são malucos. Eu falei: é? São malucos e 

tá sentada aí nessa cadeira porque são malucos. Devem estar me confundindo com alguém.   

A Tia Maura é uma figura transcendente nas histórias sobre o quintal narradas pelo 

Mestre Polaco. Como as memorias nos mostram, elas denotam uma relação intima da Tia com 

o candomblé. A tese de Gomes (2009) explica que: “Os saberes produzidos e guardados pela 

memória, reproduzidos pela oralidade, dão significado aos espaços dos quintais e das plantas 

neles inseridas” (p. 122).  Uma narrativa do Mestre Polaco é interessante neste sentido, pois 

mostra alguns ritos realizados em torno de plantas que compunham o quintal: Apareceu uma 

mulher, uma morena bonita pra caramba, pra treinar lá no quintal do Paraná. Aí, essa menina. 

Paraná já tava armando bote e tia Maura, malandra, já tinha sacado. Aí um dia eu cheguei lá. 

A roda comendo, a morena lá. Tia Maura: Polaco! Zé Roberto meu filho, venha cá. Aí eu passei 

pra dentro da casa. Ela tinha… ela fazia bolo pra gente né. Tinha feito uma broa de milho, 

num tabuleiro grande. E aí quando eu entrei, ela cantando, cantando uns negócios lá, numa 

língua lá que, acredito eu que seja Ioruba ou coisa parecida. Ela cantando e cortando assim 

aquela broa de milho com a faca, fazendo uns quadradinhos de broa de milho e tal. Aí ela 

cantando aqueles troços e cortando e eu parado aí olhando. Aí ela tirou, botou num pratinho, 

falou assim pra mim: meu filho, vá lá fora e distribui esse bolo para os meninos, mas olhe, 

aquele pedacinho ali oh. Cantando lá de novo, cantou. Mas esse pedacinho aqui, você dê para 

aquela menina. Falei: tá, Tia Maura e se ela não quiser Tia Maura? Se ela não quiser, não faz 

mal não, pega esse pedacinho e ponha naquela minha primeira roseira, na entrada lá na minha 

porta, do quintal, naquela primeira roseira lá no quintal, lá no portão. Tá bom. Fui lá, apanhei. 

Alguém queria pegar aquele pedacinho, opa! Aí virava e tal. Dei o pedacinho pra ela. Come? 

Não, não quero não, obrigada. Falei: come a broa. Não, não quero não obrigada. Tá bom. 

Peguei o pote, pum, botei na roseira. Cheguei pra ela, falei: oh Tia, quis não, botei na roseira. 

Ah meu filho, tá bom. Foi a última vez que a gente viu essa menina. Nunca mais apareceu, por 

que será? Dona Maura era… A utilização das plantas na cultura iorubana segundo Verger 

citado por Gomes mostra alguns aspectos que se encontram na narrativa citada:  

[…] a preparação de remédios e trabalhos mágicos deve ser acompanhada de 

encantações (ofò) com o nome das plantas, sem as quais esses remédios não 

agiriam […] a transmissão oral do conhecimento é considerada o veículo do 

axé das palavras, que permanecem sem efeito num texto escrito. Palavras para 

que possam agir, devem ser pronunciadas. (2008, p.157) 

O quintal se mostra também como um espaço de biodiversidade variada, nas narrativas 

pudemos observar a presença da roseira e da mangueira e nas fotos podem se ver mais algumas 
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plantas, não identificáveis e que possuíam funções especificas, mobilizando saberes de alta 

sofisticação. Observa Gomes “Os saberes das plantas são maiores do que seu território, uma 

vez que pertencem à memória. O território, compreendido como local de plantio, é bem menor 

que a necessidade e o desejo de planta-las” (2009, p.131).  

A figura da Tia Maura é marcante no quintal, em suas histórias e no seu legado. Nas 

narrativas do Mestre Polaco a figura de Maura Bastos as atravessam de princípio ao fim, como 

o próprio Mestre diz, é a santinha dele, a que o tirou de alguns apertos, como quando o Mestre 

Paraná ia lhe bater por causa de uma falta de respeito que o Polaco, bêbado, tinha cometido 

com ele na noite de uma apresentação: […] já pulei na cozinha, já agarrei Tia Maura, eu falei: 

Tia, ahh, o Mestre quer me bater. E ele: ah, vem aqui fora moleque que ontem tu estava bêbado, 

vou te mostrar como é que é. E ela: que foi meu filho? Eu falei: oh ele quer me bater Tia Maura, 

Mestre quer me bater. E ele: Maura, larga o menino. E ela: deixa. Ela me adorava, me chamava 

de filho. E ele Maura! bota pra fora esse moleque! E ela: larga meu filho Osvaldo. E ele veio 

chegando, veio pra porta da cozinha, Tia Maura meteu a mão na vassoura, falou: Osvaldo se 

você bota o pé pra… eu agarrado nas costas dela, agarrado na saia dela assim oh, com ela na 

minha frente. Ela pegou a vassoura, falou: se você chegar na porta da cozinha, eu te meto a 

vassoura Osvaldo, larga meu filho. A figura da Tia Maura, encarna uma espécie de matriarca 

do quintal, aquela que mesmo sem estar jogando a Capoeira, se vê impregnada dela e por ela 

faz acontecer como vimos nas narrativas. Foi essa a companheira do Mestre Paraná, e a ela, 

com bom poeta, ele homenageou em vida com a seguinte música que fecha este tópico.  

 

Uma noite encontre uma menina 

Sentada no banco de uma escola 

Uma noite encontre uma menina 

Sentada no banco de uma escola 

Professor estava ensinando 

O ritmo de angola 

Professor estava ensinando 

O ritmo de angola 

Maura traga por favor 

A pena pra eu escrever 

Essa é a linda melodia 

Que eu fiz para você. 
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  5 - CONSIDERAÇÕES PARA SEGUIR CAMINHANDO 

Há uma cantiga na Capoeira, de autoria do Mestre Ramos, que versa: “é caminhador, é 

caminhador, é caminhador capoeira, é caminhador”. O caminhar nesta pesquisa expressa os 

caminhos percorridos no trajeto da elaboração deste trabalho, como também os que se foram 

fazendo ao andar, pois caminhou-se com o pressuposto do inacabamento como agua de beber 

que hidratou o corpo para todas as andarilhagens. Também se faz presente a caminhada que até 

hoje já se transitou, com os caminhos percorridos e feitos ao longo da vida. A opção 

metodológica de se (auto)narrar, convida a revisitar esses caminhos, rememora-los e assim 

poder viajar um pouco no tempo, voltando a sentir as caminhadas, como todos os seres que 

nelas estiveram e escutar o que hoje essas experiências e relações me dizem. 

 O encontro com uma perspectiva que promova e estimule a narração (auto)biográfica 

parece fruto dos caminhos que foram percorridos e realizados. Assim, é a partir da própria 

caminhada, da miudeza da vida de mais um ser desta terra e suas relações sociais, que surgem 

as possibilidades para este estudo, uma pesquisa com o Mestre Polaco. Logo, é da caminhada 

do Mestre com todo o que isso representa, que emergem narrativas embebidas de Capoeira, 

para pensar ainda mais possibilidades, de pesquisa, de educações, de saberes, de narrativas, de 

gramaticas, de Capoeira, de sociabilidades, de memórias, de vida.  

Tendo consciência da incompletude que nos caracteriza e que nos presenteia o desafio 

de sempre seguir buscando e caminhando, a narração (auto)biográfica -que neste trabalho se 

expressou em forma de memorial (capitulo I) e de entrevista (quando feita ao Mestre) - parece 

ser terreno fértil para revisitar-se, conhecer-se, problematizar e ressignificar toda uma educação 

imbuída em nossos corpos pelo projeto colonial. Assim as possibilidades que o processo de 

(auto)narração das caminhadas da vida proporciona, mesmo sendo por momentos dolorosos, 

mostram-se potentes para tentar desaprender ensinamentos introjetados, que são estruturantes 

da nossa sociedade. Abre-se assim a possibilidade para o re-aprender que assim como o 

desaprender, são feitos com o outro, o próximo, até na hora de narrarmos, o fazemos com todos 

os seres (pessoas ou não pessoas) que nessa narração estão e nos afetam. Acompanhado do 

questionamento frequente, o processo tornar-se uma ferramenta importante e versátil (pois pode 

se percorrer e questionar os mais variados aspectos e momentos de vida) para repensar o mundo, 

como um convite a situar-se a partir de si, do próprio corpo. Neste sentido, o possível cruzo 

desta perspectiva com a máxima de Fanon (2008) colocará como premissa a afirmação e 

provocação do autor: “Ô meu corpo, faça sempre de mim um homem que questiona! ” (p.191).  
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Não é arte de mágica, nem verdade absoluta o que até aqui se expressou -também não 

tem tal pretensão- mas, pensa-se como possibilidade. Possibilidade para exercitar outras 

alternativas possíveis em direção ao que Mignolo (2008) chama de desobediência epistêmica, 

praticada nas zonas de fronteira, nos espaços vazios que o projeto colonial deixou sem 

preencher ou ocupar, na miudeza da vida e das coisas, ou como diz o Mestre Polaco, no detalhe. 

Desobediência que convida à criação de novas formas que disputem os cânones hegemônicos 

ocidentais e que possam jogar o jogo sem as hierarquizações verticalizantes que desenham as 

superioridades e inferioridades, pelas colonialidades do ser, do saber, do poder e das 

cosmogonias.   

O tom do inacabamento é dado pela própria vida, assim pensar com narrativas 

biográficas é um convite à rejeição de qualquer tentativa de esgotamento, delimitação, 

enquadramento, universalização ou totalização. Caminhos curvilíneos, onde aparecem 

inúmeras encruzilhadas, apresentam as mais diversas possibilidades de trabalhos, reflexões e 

ações. Aqui foi apresentada apenas uma das tantas possíveis, e esta foi conduzida pela Capoeira 

como guia, a partir dela e por ela é que os rumos foram tomados. É jogo de mandinga e com 

muito respeito, me entreguei a mandingar, na posição de jovem aprendiz40. A cada narrativa 

trazida pelo Mestre se abrem infinitas possibilidades de diálogos, mistérios, segredos e 

possíveis aprendizados. Aprendizados que se dão em temporalidades diferentes da 

temporalidade ocidental de intuito controlador de todos os tempos, assim como o Mestre Polaco 

expressou em relação a um aforismo do Mestre Paraná, eu terei muitas coisas que demorarei 

muito tempo para entender. Destaco que expressei no texto o que minhas possibilidades durante 

o trajeto da pesquisa me permitiram alcançar, como aprendiz e pautado pelas minhas opções 

éticas, politicas, estéticas e poéticas (RUFINO 2017).  

Chamo a atenção, como fruto da pesquisa e da história de vida do Mestre Polaco, para 

fertilidade que subjaz ao “Quintal do Mestre Paraná”, espaço de sociabilidades e educações, 

que invoca um microcosmos negligenciado pela historiografia e pelas grandes narrativas no 

campo de estudos da Capoeira. O quintal e a figura do Mestre Paraná, trazem outros elementos 

para problematizar a construção de uma hegemonia nos estudos da Capoeira, que como diz o 

Mestre Luiz Renato “Durante décadas, a dicotomia Bimba x Pastinha obscureceu a contribuição 

de outros personagens importantes”41 como o próprio Mestre Paraná.  

                                                           
40 Mençao ao Mestre Boi da Cidade de Deus-RJ que disse ser apenas um “velho aprendiz”. 
41 Escrito do Mestre Luiz Renato, no intercambio pessoal de e-mails, no ano 2021, por motivo da minha 

participação no curso por ele ofertado, com nome de “Curso de introdução à historia da capoeira”. 



158 
 

O quintal como espaço, também mostra elementos para a provocação de pensar não 

apenas a Capoeira, mas a ressignificação de esse espaço, pelas populações negras da diáspora 

africana no Brasil, espaço que foi e é ainda palco de manifestações do samba, de nascimentos 

de escolas de samba, de expressão e práticas de ritualidades de religiões de matriz africana, de 

Capoeiras, de aniversários, casamentos, de plantio, de reuniões diversas, de festa, enfim espaço 

de pratica de frestas, de esperança.  

Assim, vai se ouvindo o “Adeus Adeus, boa viagem, eu vou me embora, boa viagem” 

cantiga entoada nos finais de muitas rodas de Capoeira, que evoca o final de uma viagem a um 

outro mundo, o mundo da capoeiragem onde tudo pode acontecer no pequeno círculo formado 

pelos participantes e evoca também a viagem de retorno à grande roda da vida, com os 

aprendizados que a roda de Capoeira proporcionou. Encerra-se um ciclo e na próxima roda, 

abre-se outro, que traz consigo todo que vamos acumulando vivencia após vivencia. Por aqui 

encerra-se, mesmo que provisoriamente como a roda de Capoeira, esta humilde dissertação, e 

como não pode ser de outra forma, o faz pelo IÊ! do Mestre Polaco.  
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